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 هسا و ةئيمدلا نإ رادخا 1

 هراخاو ىذدنكلا عنقملا بسن 1١

 ةراخاوعناب الا تن يبا بس 8

 او ا ا لا ا ملا حل
 ظ د[ تع 1



 ( زف )

 2[ يناهصأألا جرفلا يلأ مامالل يناغألا باتك نم رسشع سماخلا ءزيللا ةسروف ز- ظ

 ةيسأو يبللا سابعلا نب لضفلا راثخا 1

 قايالو ربخ هل ضع ملنم ري رك 0
 دلاخ هنبأ رابخاو هيسسنو دلاخ نب رحاهملا راخأ ١

 هيساو ضسنب ةزمح رابخأ
 هشيو كلام نإ ليك راخأ 000

 هيسأو يم وم نب يسع راخلا الا

 هرابخاو يئاقرلا ركذ 4

 ليفطلا جارد نبا رادا موه

 هراْخاو قرلا ةعربر رك ذ ما/

 سابعلا نب هللا ديبع ينبا لّتقم يف ربخلا ركذ 407

 يك ما كد 1
 اف اموعم هريغو يشعالا ريخو ةمقلعو صاع ةرفائم برس و ةصقاا هذه يف 0-0

 ةمسلاو نم الا سابعلا يا رابخا 557 ذ هاب

 هيسسأو يريغلا ةح يبا راخا 6

 هراتخاو كلان دا )0 0
 اينو ةلثا راما

 هيسأو 0 ددع را 59

 لاخلا .تاذ راخأ ا
 هبنو يولعلا لاس نب دم رابخأ مه

 هسنو يدابالا داود يلا راخا ركذ ١

 0 ماع ينا راخأ ه5

 هيسسأو صيقلا يبا رابخأ ١

 رخو ينك يلا 0
 مالسلا اممملع نعل كيل هك عم حرس نبا رين

 هيخأ ةسن ص يف ديل ريخ ٠“

 زوفو سايملا ريد رك ذ ١و

 اهراخاو لذب ركذ ١4



035 

 ىراسلا حدملا دنعو مهقملا دنع * ةبعامو 0

 ا باللعا يلاو ىدنع #* دعنا سلرتولا ب>اصو

 ىراتلا ةعبلا حدق موش 5 * جوع اذ ناك نا هج وع مقأ
 ش٠ /

 رجلاار حي> ىرت نا كلعا * 2 نوسقلا م عفر

 2 0 مالا عر اك هلت # ترج نواعم لااعت
 رو لاو ياما كمت ع 0 حالا
 ريدععلاو قئروخلا اطباطو #* رح> دما ربابطلا تمعتت

 ا بحاص يدعنب رح> يفر ةدنك نم ءارمأل ءّملا

 هيلع هنا تاولص لال نا نإ لع نينمؤلا
 ىلعسولاب قمر يداولا كحل ءاعلاو

 فيفخ جزو نين هبيفو

 يلإ نار ورا
 ىاشولاو

 ه6 ىدع نب رح> لتقم ربخدل أ ريشع سداسلا ءزملا هيلو ريشع س.ءاخلا ءزملا 5 -



 )ةه١(

 ادا : : ' :
 ' ينادثونلا نءيئاركلا نع يم ينربخاو انال اقف نأس> نب حاد كح اسولخاتك يدعي مولا يل

 أ لاق لاقدربملا نع ىثفحالاهب ينري>او ناس> نب اص انالاق لاق يدع نب ميلا نعىرمحعلا نع

 ماح لوو اناَةف ةشرش ةرئز ةارمايف ارفخ اد ينودشنا ناسح> نب اص يل

 امتسقي نا 9 اموب ض اذا *- هصاضخ ليلظلات بسلا اها 'يذب

 ينعالا لوف انف اذه نك وادا ديرامانصالا ن هَ هذه لاف

 لأ الو ثدر ال ةباحعسلا ره نإ اهراح تدب ند ان مشن ناك

 ةمرلاىذ تدب انف فاللت 1 ريدك ةحالو ة ةحا رح هذه لاقف ٍْ

 رود برزق نعد 5 , وهلا يذكو »+ اسههأيق |بالف اهاردحا ءوس

 ىنأ لوف لاف يي ىش انةيعام انف ند || لَ و نءسلاب م فصو اغا تدراام نسل 0-5 - لاق ١

 تاساآلا نب سف

 رذعتف نهاد :|نع لتءآو * امنرزف ا ادا 11

 رفخعو احمر م 0-5 * ةراج قايد نانو ِ سلو

 عسل ربب زلا نا تدب انف أيرتلا هب تفصو تدب نس نودشنا لاق مّ

 سدقلا 'يرما تدب انف اذه ند نسحا ديرأ لاق

 لصفملا حاشولا ءانثا ضرعت * تضرعت ءامملاىف اب رئلاام اذا

 اعرستف 0 000 --- ايرثلاام اذا

 نيسحلا | 1 لاق ا ىأ 4 0 ) قرد 0م كنق ا ناس 0 نيذه يف ماع هل مي لاق

 كادعضلا ىنندح لاق ىدع نب م ..طا ين , ليد لاق اع وب ايف 1 لاق يراثإ دلا لكل الع 0 0

 لاقفةلخللاب سانلا بطخ ناب نا لا كا تبءصم نآو سم نب كلما كديع ل 1 لاق ىكللا ليهز نا

 97 نيرداوملا لامعأ ان وئءاكت الو ةنتشتملا ءارالاو ةل_ضملا ءاوهالا اوعد سانلا هيأ هتيطخ يف

 نودادز 5 ب و لع االو م 5 هللا عند فك | رو 57 ا أ وراح د نوداعتال

 01 تا ننف 5 لاق م الإ لق امو ةبوقعالا اهدعب دادزأ ال يناف ةءار>ح

 رادغ ريغ م رك ناح ىلصإ * درتألاو تاذ ذاب ران لاق ن

 راذعإو يمن ىلع م الأال ىك #« :رهاح قم كل رفحا نأ

 راعل ارهاظ ايد نوتات وسلا »*# اوفرتعاف مويلا يلام ميصع آف

 ىدادغلا نم ها يراصنألا ينئاولا ةءافر نب سيقل تاس'الا هذه نا رِحَج نبا لاقو ( )١1



 (أهمل)

 ديو 6 ريض> ناكو مهرايد 9 ا مه سعأو سوالا ل فدعا ص اهانولاقأ ام اهاذع ء ا

 هدنع ثيلف ديزي نب هع ينب يف هلزعم ىلا لهشالا دنعلب ىف.صن بيلك هب بهذ ةديدش ا

 5 أف موقلا لمقام يرظناف مطالا ىلع و ةضأل لاذ الا م هاي ذئموب ةظيرق 0

 ةلودلالاقف جرزخلا ل 11 ورم ا عمسأو يروق لعاو عفرا دقت وصلا مسا عل

 الاحرو سوالا لا ةواوق رومات تلاق'نيعحست اذهل 2 ءاقيلايف ريخال سوالا ىلع اذا

 تلاقف تف رشأف ىءعساف يف رشا لاق مث ةعاس ثيل مث لاتقلا ىمح ناآلا لاق جرزخلا لآاي نواوق

 هللاو ترفط لهشالا دلع وبكل: لاق # لعرلا 00 رعد ود 2 نولوقي اهوق عمسأ |

| 
 ءأ
 ند 000 كل لل در 0 ابأ يف مولا بق 0 يتلا ةحا رخلا ع نم تام مث ًامايا ظ

5 

5 
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 برضف م طالا باب وت احرف بنوم * لهشالا دعا جارت نب هر تنب ع دءصو سوا

 لحس 7 1 نر كفاح لَ 0 1 تاش طقسف ةراحح ن نه ناكو هنأ فاح ةسار 1

0 
 ل رماع وبأ لاقف ينع اوفرصناف هل ىهارك مف ع دقو ينأر نع ناك الو نمالا اذ ا

 | ينأ نا مط لاق فرسصتنال هنأ ةلظنح يل | كف كلا لسأ يف يفاول رك رأ يت- فال هللاو

 ةلوح صاعيفأ ت تحت تناكو هب اوطاحأ ىتح سوالا نم ةعامج تجر فن ىفأ نب هللا دبع مطأ محاز
 هللاو ىلا لاقف هللا ديع مولع فرصا صاع يل نا ليسغلا ةلاغاح كك يان هللا دق تن

 هل كلذ را هسأرب نيمرتا انع فرص نكا هللاو اولوق مث م هياعف | وفرشأف يب دولا ديدش |

 سان كداب ا 5 0 ١ يدعاس ١١ كاملا ن دلع ديمو كلك .الا ن سف وأ رم

 لوقي انلاوفليس لجو ىف هل وأ اولاقف دوه نهو ةئيزم ن“ هموق ن

 تدبأ ا اص هللا دنعو # هلع تاوفعف ادد#ترسا

 عك مكلذ لك يموقو *# يروق دوه وهدنعةرن زو

 هقادصوهعدب ناكويثاكلا ريصح قريةبدب 0 فافخ لاقو

 اقاو قاغا موي ارضع نيف © ةناهم يذ نغندج اانا نآ ول
 »* امام ل هلم اوس »* هند ليلا اذا ع هب فاط ا

 . لا يف كلت ليو اف ميدكت كادتح نأ
 ساجملاو يئاتكلا ريضح * ىدنلا ريضح با نيعايف

 سرعالا ىلا عل 1[ 5 نإ ديدحلا ك.ءاعو هب تراص

 1-2 ا: كبَب قاد يغ ولام 0ك كو

 لاقراق ينا سعالا نط ِء 0 مح ني دم 58 ”دح لاق رامع نب هللأ دم معا نب لمح ) يأ



 لا ! 00 59000 ) 16 (

 سوالا تارا اذ هفأ وقتلا مول كلذ لقاو دشح اونوكي مودل رك ذالن ءآلا ماع فاخعف ناسا | ؤ

 نم كنا 003 - نك 0 00 «ءىعا 5 و موقلا ا ز>احوأ 08 اأأي ريضأ | 8 مهودظعأجرزإلا |

 لق توملا 1 ترظنو 1 ىلا راذن دقو ةنيزخ 0 لاق مث م هدب يف تناك اسوق حرطف ةنيزد» |

 نيدمسم اولوفخالسلا سم اود نيحسوالا تهزهلاف اديدش 0 اولتقاف اواحو لمح مث كلذ ١
 أر |!نأ جرزخلا مهب تدحاصو ريضدغ لزتف د قيارط ه>و كلذو ضيرعلا و يروق ةرد> ْف ١

 هارقعاو خاصولزو هدق ار اقل نعظ ريضح عمس املق مدع بدحي يأت اس ادم نا الا | |(

 ماقو سوالا هيلع تفطعتف اولعفاف ينوءلست نأ وألا رمشعمأبي مكش ناف لقأ يت - ميرأال هللاو ظ .

 ناءرعم ذئموب اهوةياعث نب ةفلعانبا ديبلو دو#اءهل لاقي لبشالا دنع يفب ند 0 ةمآو ىلعأ

 نالوقيو نارزجمرب المط.نئثطب اوذ|

 اناعراثب توادذإ برخلا ىف # انا كلم ينالغر يأ

 * اناكم انا سائلا ددعو #*

 يمر نم ىردبال هلدقف جرزا سار نامعالا نن ورم 5 يح مهس لقأو التق ىنح الئاقف ا

 ةلغب ىلع ددرت, يبا نب هللا دبع انيف هلتةف ةبايل وبا هل لاقي لجر مهسهنا معزت ةظيرق يتب ناالإ هب

 ىلاةعب رأ هلمحم ةءامع يفاتم نامعالا نب ورهعب هيلع عاطذإ موقلا رابخأ سسك ثاعب نه اميرف هل

 تمزمناو قوقعلا لابو قذ لاق نامعنلانب ور اولاق اذه نم لاق يبا نب هللا دبع هار املف هرادأأ
 مكتوخإ اوكلهتالو اوححسا سوالا رسثعماب ملاص حاصو حالسلا مهيف سوالا تعضوو جرزخلا
 هظي رق مهتباسو مهيف ناخإ دعب موياس نع تفكو سوالات هانتف بلاعثلا راو> ند ريخ مه راودعذ

 نولوقيو هلوح لو مهو هب يتلا حارا 7 اريضح سوالا تلقحو ريضنلاو

 اهاقالو ده اهلبك ال « اهالوم اهنز ةبتك

 ىلع قو يتح ىلهشالا ذاعم نب دعس جرفل اهرودو اهاخن جرزالا ىلع قرن سوالا تامجو:|
 هل لاقي موي سوالا ىلع جرزذعال ناكو لعءرلا موب مهل ءاز> مهلاوءاو مهرابخاو ةماس يتب باب |

 ن ينارخلا جوملا نب ور# ىلا احير> ذئموب ىل+ ذاع. نب دعم ناكو سرمض٠و سام 0

 ثاعب موب يف كلذ لي دعس هافاكف قرألاو عطقلا ن٠سوالا ىلع وهولعر موي هاخاو هراجاو هيلع

 لزنا بمك هادانف مد م تحن هسار نةلخلو ينانب هللا دبع نادل يل رقلا دسا نب بك ماقاو

 هنع عجرف اقح هدجوف لاق امع لآسف مكنع تاذخ امو هللا كدعنا هللا دبع هل لاقف هللا ودعاي
 1 000 5 ريضح فاحو يبا نب هللا ديعمظا اازم مده نا ىلع سوالا تءمخاو

 ثرحلا ينباخا ساه نإ سيق نب تباناطاب نب ساءانب ريب زلا ذئموي تافاو ةوكهيفاورفحف هيفاوشيرينا

 | ءاتكلا ريضح جرو هظارق ىنب موب مالسالا يف تبان اهب هافاك يت ةيعنلا هو جرزعا نا[

 ناتي ار نا سبق ا اي ريضح هل لاقف ةميزهلا دعب تلسالا نب سبق ابا اينا يت> بهارلا ىماع وباوثإل

 لشالهللاو سقوبا لاَتفدَحأ مهم قبال يح مدهنو لتقن اراد ارادو أرسصق أرصق جرزألا يفلان

 جرزحلا ام ترفظ ولو اسوأ مالا نوسوؤت مكنال الإ سوالا ميمسام لاقو ريح بضفف كلذ
 4 1112027 وج بمص موج جبس جرس ا يس ل رس ووو يول 7 2 2 7 و وو 2 ب داق جا 0 طوس دم د س0 ص رو سس سس هس مسج

 ( رشع سماخ  يئاغالا_١7)
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 دبا ةءاطادعا الو ايا مكترض >الللاو هللا دبع لاقف ريذالاو ةظيرق سوالا فان كاب نيح

 نافرع 8 ٠ جرزأ ا نع لاخر ىلا نول د. عباو» ءايع يف ةعرا كل حالت ةكلار مل كل

 مهرح ا هواوويضايبلاناءعناا نب ورميت ماع اوسار ن ا ىلع جر زألا مالكم ة:حاو ماركا وبلا

 لئابق نهم مافاح ىلان وا رب و١ ها و ادو :هتبالبا نيدبرأ جرزااوسوالات بلو

 هوباجأف سامث ' نب ساق نب تبان انعجشأ ىلاسهذ ىذلاناكف عجشأو هن 4 2 ا كارهلا»ا

 يحال تاتكلا ريطح بهذو ةئيز نا نسور ذل كفاس راو مهبل هن ةني> تليقاو مهلا اولبتاو |

 ىلع دم:ءافريضح ماقف كولا هل موءاجف هللا ا هل 5 نأ هسمتاف:تلسالا نب نسق ينأ ىلا

 رزألا موب تعئصام كو 0-0 دجلاب مهصاومهضر 0 ءافشت درع :هنلعو ةسوق

 0 تالا داظ لد درثك مالك ىف نسوالا :راس نو تان نم لالذأو تيتا جارخا ن

 اال م رك دا ال ىد ءايدح ضاقتو شو له دنس ميم هوك و 20 7
 ماشه لاق برا يف دحلاو ةرزاوملاو ةرمصنلا نم بحي ىذلاب هللا ل هاا اب كار

 يلا ذئءوب تعء.تحا سوالا نأ هموق نع خانشأ' نع ريخ نع يدع ينأ ّ ديلا دبع ىذا

 ادحا مهنم قرن مل جرزالاب انرفظ نإ سوالا تلاقف ىارلا اولاجأف ةاخلا هل لاقي عضو ريذح
 رومالان وؤت مكنالالا سوالا متي.سام سوالا رسشعماي ريضح لاقف مهاتاقن انك اك مهلتاقت ملو

 : لاق مث ةعساولا
 اراعا اولق دق رتشعإ *« اراود مبدا دق موقاي

 لع بوس ؟ئ ك4 رونا ”ةرسفت بل راد اع ان نأ كفر

 ةدربهياعو سااح يئاتكلا 0 ااولع هدو ا 0 ناد 0 ََط ةأم كاب اوء.تحا اخو لاق

 اومءاشتو اوهزهالا طق برح ُق موق لعمار ا ميلاف كلذ لقأال سيقوب مهل لاش تايد خعا

 تذيب و ب را 2 هم هنق مهاع هلايتكأو ا هلا ازيعاو ريدح ىلا دورع اواو قساير

 منع ىلرا ذاوا ءضغو اظع 0 كدا ||و 0 2 نك ه را بام ير اذاو درمأأ ت 2# نءهايصخ

 ا ةرز اوملا يق اودحو 2 ا كالذ ىلا تباحأو 01 انداع ب رأآايف ريعشتلاو ديلا ن٠ بحلام

 نا سا يبأ ىلا ىنيد نب بهارلا م 0 سوالا لع ة هس زو ته دقو 0

 نحخ نا قارلاا- 10 جرزذا ل قالام تم لعأ ن هانيأ اعدتخاو# هس ز٠ انءاح دقأ ولاَقف كاك الا

 م ضاعت يناكم كازا تددوا هللا او لا ُهيقم لب نم 1 ةيقبلامأ زاجمألا هي عازب
 اونا 1” دو

 1 سنك ينال اودقعا موقاي لاقذ 0 حواد دع رع ىلا وبديالو همم 01 امو ءامصلا اهب 00 تأ دق هل

 2 ياو كلذ يفاو ر>اشتف اوءاغاذا امووغاو ةلك ازبازيباولوقي يت > مه وأ" 5 ساقوب !لاقن

 اوقتلا مث نو دعم همسأ و نودعل 0 رهشأ| وثم .ا ين 0 هللا دمع مطا اجا : ل رهظيوأر آلا ا برمثيالا

 ' لا أوثمف مكل تقديررئام هللا وانإ ا اوُضنحَر 1 ةن راح ونس سو 6ع فاو ثاءرس

 نب فار وبأ جيدح مه دارا ردع ىلا لااا ولعف انيدأ يف نونوك م 0 0 كَ

 دشحو برألا ثاعب يعدد كلذلذ يروق اهل لشي ةعرزءاهيف ةظيرق ىفب 0 ٠ ثاعبو حجبدخ
1112170000 | 1 | 010107 



 : 2غ

 سشسطططسلسطصصطللب ا ااا ااا

 لح « راع هدد >او سيح 5غ لاتق هش ن هرأا 3 9 0 جرزألا نوالا تششوانف مماهأب اوقدحلف'

 )هة١ (

 يتلا يري دار ةظي رق ينم تنامتسا تناك سوالا نأ يهارلا يماعيفأن با ليسفلا ةلظن
 نا انزجغي ناو انياع مكب تناعتسادق انغابامف سوالانا عهملإ ثعبف جرزألا كلذ غلب و مهيب تناك

 نع م مترفظ ناو نوهر ا كاذف مكب | رفظ ناف برعلا نم مكنم َز زك أو مدادعأبا نيغتشل

 كلذ نممكل لس أ ونواخ هنمزآلا ملأ ام ان أش نم مكلفشثيو نوهركنام ىلا اوريصتق اديأ ىلطلا

 56 جرزلا ىلا اولسرأف قا هنا اوءاع كلذ اوه.س املف انتاوذا نيبو انني اولعوأ غطا

 ناك ناف جرزألا مها تاقفادأ مكي مهرصتتل انك امو ا زم سوالا تييفلاو 07 يذلا ناك

 7 يورط ياتطججسجحما7 وربي لمت ات تت ات سيس-اانبسل جرزألا م-مةرفف ممم 1 واغ نيعبر 1 أوف اها 7 0 ناعر انيلا اوئعاف كلذك كلذ

 ظ ملزأ ايماع نا ةضاس 0 0 ين ءلا 0 5 : ةدم كلدب اندكل مهرود يف

 ريضنلاو ةظيرقينب لزانم مكلزا يتحلسغ يسار سعال هللاو هناو ةزافءو ةخبس ني ءوس لزتم

 أ ومهفكت 5 5 هن نااما 1 0 نيبو انما اونا مسا ر مث لخنلا ميركو ءاملا بذع ىلع

 هللاو نهرلا لق, هول> و رايد اوعنمأ موقانى ظرقلا دس بمك مهل لاقف مهرايد نم او>ر 2 نأ

 كلذ لع ا ر عمتجاف نهرلا دحأ لثم مالغ هل داوي يتح هناا كح ايف بيصي ةليل الا ىهام

 نقدي اناا 3 نهريف هيلع انوكدعاع يذلا اورظنا وانرود مك ناب و رع ىلإ نارا

 آدس ناكو ينأ نب هللا دع يبا و مهولتقف جرزأل انه هعاطأ نم ءو وه مههر نع نامعتلا خور

 ا نذر |!يفءدنعن 3 ا يئ وف ن م دحا 1و هم 1ع عم تسأف ىفاو ملامو قوَقع اذو لاقو اماح

 أرفن جرزلا نم قالا ل ظرقلا يمك نب دمم دج وهو ىظرقلا 500--كك-

1 

 رز ىلع سوالا و :ىنأ 0 مث ةظيرر و نب در ىف ئ أ دس أ نب بمك يبل ريْضالاو

 هظب رق نم تدب لع تملا نم تن لع لك زن نأ ىلع هياع اوممجأ مث كلذب سوالا ىلا ثعبف

 | اذبا مهوملس الأ أودهاع ءاو منايا 0 م6 ورد 5 تدلل اواسرأو مهروديف موعم اولزنف ريضنلاو

 0 ميسو يا ريم ااوهظير 0 6 اولرنق تدنلا م .ءاط دحا مم يتبل يت> مهعم اول: اه ناو

 مكحتساو همس و مهم املا 0 حاف كلذ ىلا م7 0 مايقلاو ب رحلا يق سوالا راس 91

 | ود 3ك "أسع 0 8 1 ١ وذ مهم ةئدملا لها . ند 5 1 موعم تاكل مرح يف اودحو مهرمأ

 امم | نب ورم ميه هوا أو>رذ م“ اوءمتجا كس كاذب 0 اف ناي نو م 53 روعز

 رمأ نم كغلب يذلا ناكدق هل !ولاقو ىلا نب هللا دبع اًؤاج تح ىماسلا حولا نب ور --

 دحأ زر# مل مهانمزه ناف مهلتاغنا ىرئاناو انب رح ىلع مهعام>او ريضنلاو ةظيرقرماو سوالا
 4 ايطخ ىنا فق هلأ كيع ماق مهلاقم ن٠ | وعر املف دحا ممم قيال قح هاحلم الو ةلقعم مم

 فاخاليناو يكتماعاوكلهي وا نورتتيال ًاموقيرا ينا هللاوتواااث وعئمنفا ةاحلاان ومثم انموق ءالؤه

 اذاف مهنع اولشش اولو اذاف مهنولتاقت متلك اك مكموق اولتاقف موماع مكيغبل مكيلع اورصعني نا كولتاق نإ

 10 : 3 ْ ثرحلا | اياب كردحس هللاو خفتسا ناهعتلا نب ورمع هل لاقف مكنع اول تويبلا ىندا ماخدف ؟ومزه
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 عاجمجب هكرتتو اسم * اه.ءط دجي برحلا قذي نم
 عاصلاب عاصلا ليك ءادعالا هب ىزجمتو تقلا ملأنال

 دعم وه لب ليقو لوا ليع 5 تفر 3-0 مهاربأل ءائغلاو كاش كن رساق ينال ر هشلا 1

 مد هرابخاو تلسالا نب سيق ىبأ بسن اج
 نإ لئاو ن.مثح ن صاع 1 و هسبأ تلت اسأو (1١ تل نإ ريغ هءسأ ىلا عقيل سيق ولاا

 سعاش وهو ىماعنب ورمت نب ةيلعأ نب ةنداح نب سوالا نب كلام نب ةممنب ةرامتع نب سدق نباديز
 مساو داسو ينكف اب | اع اسير هتلمحو ع هم !| تفك دقسوالا 5 و ةياهازلا 1 ب ند :

 ع اذ و سايعو> ا يم اساس اد سم نب ديزي ناكو ةيسداقلا موب كايعدسا و سيق ىلا ن , ةمقع هَ :

 تاحالاوت :نامعتلا نإ نورهدرا 5 4م اطق م6 و ردح ضع يف ت تلحالاوب سدق يف نب سدق لق نعاشلا

 سيئوبا هوبأ لو سقلو هم ن ,أ وهو ن رسم ين نب سب هلّمقف نأ نع نب ديزي ند 000 3

 * ريقفلا ةلصاوم مدعت الف * يح تناو: كل نأ عفا

 دق سوالا 0 ىلكلا 4  ماثه لاق ثاعإ دبر ُّق سف و هلوقب ءانعلا هيف يذلا ر هشأ اذهوأ

 صا لك ىلع اهرث ومرح ْى ماَقف ىل اولا تاسالا نب سرق ىن ىلا ثاعب موب يف .هرمأ ارد

 تب ةشك يو ار ىلع قدف ةل ءاح هنأ منة ا 2 د اها ءآو ريغلو بدش َىَح

 لاَقذ هن ركناو هتمفدف هديب اهلا ىوهأف هل تحتفف فوع نب ورم نبا قىددعأ خ نب كلامنب 3

 اهلوا و ةد.صطقلا هذه س ه3 وأ كلذيف 0 د ا قى كو نعام هللاو تلاَقف 0 واانا

 عامنا تلا دهن اليم -*« انا لق 1 دصقت ملو تلاق

 يعاحوات اد لوع ب رطوبه .احانش هلايول تاكت8ا

 ١ عاحم# 5 ذه »# اههعطد#<برحلاق ذب 0

 نب دم انئد> لاق ىربطلا ريرج نب دم هب ينريخأ امخ ثاعب موي. وهو مويلا اذه يف بيلاماف

 ءىلكلا ل نك ذا هللا ا و قحسأ نب ل نع لضفلا 0 ةعلس 3 لاق يز ارلادي 6

 نا دبع نب ناماسنب 2 دبع نعو رساين, رامت نب د# نع ةدي نان ء اصيل ن ا

 لصالا ححصم ها دحال عقيال نا ن 887 وهو يفيص هبا ءاذكه ةحجيت نيهاعو (6)

 باص ىلعو برعلا ناسأ باص ىلع ىنَح هاف جرفلا ىنأ ىلع لصالا ح>ءصم نم لماحي اذهو

 نبا لاقدبإف فلت# هضومغ عم هدأ نأ قْاو تايلضفملا حرش يف ىرامنالا نبا ىلعو سوماقلا

 يف لاقو يداد_هلا نم ها كلذ ريغ لرئكوةفرعد ليقو هللا دنع ليقو يفيد همسأ ةباصالا يف رح>

 ها ىيص همسأ سورعلا جان

 يراينالانبانم ها فلعالو ءام ريغىلع ةذانالا نوكيو ظراغلا ناكملا يف سحلا عاجفتلا (؟)

1 201 

7 1 
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 ب7079 شالا 2 “2677 7 ل ب07

 احا.صو ايمصم ائيصعق # حاصو بءصم اناه دق

 احارتساف امرنم .انجرتساف #* امال مأ الوب تانأا 32-

 امان مئامولذ دع الذء# ىوريو * امالأ دق : لذدمعلا يف اءاع ىوربو

 كمسايداشأدقو اهقثع ةارماو اهيَرش رع نع هاتين انا ركذ انا ارخألا لاف اف لل 5 نأ ل
 لوف تلف وطااعو لل ده نقلا ١

 ماعو ناندلا 0 ةتنهر * ةققر نويءعلا ىثفت ةفاضو

 مالطظ لك باحناىت> ليالا نم * انهومةيورل !قناكلا اهلتودأ

 ا درحأ يي يلا نك © انناك تح ههكلا نرد ئ

 ربا اذه تدجوو بعصم ةياور انوه ىلا لمف دقل هللاو يأ لاق هءارظب ضاعلا لمف دق وأ لاق

 هيلع ردقي غابم لك غاب . نأ ماشه نب دمحا ىلاف لاق اترك ذ دف ةدايز هيفو هتياور ريغ يف

 00 7 لاقذ ماشثه نب ىلع رضحو ةفيلخلا رادب ترضح قدحسا لاق هلايتغا يف دمي ا

 هَ نوكي اع يلابأام للاوف ىندعوتيو ل كر ضرع أ. تلقف تقلا نم قاب اع هركذنو

 هن رف[ ناع هنو ال هللاو ندم نعاش انأو هنم هديرأ الف عفتلاو رض ىلع يل ردقبال هنا لعأ ينال

 3 تي وأ ىللاقف ناك رلا هب يرست ءانغ هنف هوت ام .قا يفنينغال مث هتءورم كتهاو هدلج

 نب ىلع (ينربذا) هب هتلعفو كلذ لعفف هلال كلف هتلمف ناو كيلا كاذ تاقف اهكني حاصاو هضرع

 بعءصمل اعدن يرقثملا نائاخ نب حارص ناك لاق يودالا ديزب نب دمحم ىنثدح لاق شفخالا ناماس

 ةرمدبلا لعأ نم اعءا> ناكو ةشئاع نب نمحرلا دع يبا نب نم رلادبعلاقف ىربزلا

 حافقلا دا داد_ء يف ىاطناف ققعخلا اذ طابك هطبا نك ند

 حال_لاب لب حالسلا هيبشب * ييلج نايمري ناطبا يل

 حايصو بعصم نيب سلاح * اذهو اذه نتن نه يناكف

 عبرا نب لضفلا ىلع تاخد لاق قحسإ ينثدح لاق يبأ ينثدح لاف محملا ىحي نب ىلع (ينربخا)

 هلدشناو فرظتس اهف انو 2 0 ا 0 تلق كدتعام لاف ام

 لضفلاب هللا عئصي يتح ريصنو * ملاظ لك نم هوركملا نع ىضغنس

 لحذ نملاطآامىصقا كرو #« 7 نم .ناوحالا رفد

 رك ذب ملو ىلع نب يحب لاق ا را وتب تاقف هللا هنمل كاذ ١ نم لاقو هئيع تعمدف لاق

 هر
.. 

 عاحمم ريغ(؟) امون عطا # ل

 عاسهب اش يف "ين سمأ لك »# كالا و يف لح ىلع يعسأ

 اًصوعىورو(؟)ى رايغالانب ها هسار ىلع كك لوطلهنارماو هرعش ترهذأ تصح )١(



 )؟و١(
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 .ةرتصبلاب قحسا ناك م يأ ماشهنب لغف هلوّمر كلل 0 قحسال ءانغلاو ةردخلا

 ةدع ند انيلا تعءقوو ا ن ء مجحنملاو و ” نب ىلع اه 8 اهرك را ذعضوم اذه 4لسد هاير 4 | هلو

 عفن رب لاك تانك 5 0 هرأ 5 9 ثءعل كادف تامج ماشهنإ لعىلا تك قحسا نأ هو>و

 كالوانل اق هف يب طاغ لوسرلا نأ تاذاظل هساعم نم فىع ًامالولف يركت هنع رصقيو ىردق نع

 ان أت ةاعوان ولقكدفا اهرشث نم ةمالسلا ان رواه امدلا انسنأ اذا يحاتع دي ههادعاب | ١

 2 تلح كلزأ الولف ىلا كة وشن م هن رك ذام امافاذه ل ا 6 تأ ل 0 اللؤ 0

 تاقل هيلع

 نامل ردلو لا يركتما هل هك 2 تاتا[ اع 655 نجا

 قار ةعاس -اسه تيطاف # ”ىدير ىلإ افايقيم تنك ول

 قاتللاو دابءلا 'ىل تيقوو * هل1- ليلا اغف> يف كافة

 قدحسا ن ء'تاذللا تاغشو * ادع روم دل تاره

 رهظ ىلا امجرخا إو أل اناس .1 تلقو ءربغو رعشلا يثباتعلا نم تهرك ام كادف تاعوم تتر دقو

 هللاءاشن !اهتكرئاهه ركم تنكنأو هب لعأ هللامنوكي من ايف ا مسنناو لامهثلا لبقتساو ديرملا

 ليا> ليلخلل قس سما نأَو « ليلق ءاوثلا ن أ ىاادف الأ

 ليك ردم ناخ دق رس ىدك "+ 4 ة> ندسلاف تتكمناو ياو

 لي فايا ف ماع نبا ىلإ لا م قيما رظح نأ ىلإ كلب
 لياغءوهحاح هئم سفنلا يفو # ةرسح ايانملا ىتانا تف> دف

 مول اناف ةيحام ينفع كسا نان دكت نأ لح نا 1 انو كدا معا يناف دعب اماو

 هيف فيرظ حلم باتك ةعنص يف كادف تاءج ان اف دعبو باقلا ضيرم ندبلا ملاس كيلا تدتك

 مهثيداحا ضعبو مهانغ نم هيف اوفلتخا امو مهتمزاو مهابساو مهدالبو مهسنو موقلا ةيمدت

 لاذ راتشألا نم نوف لفاامو تاروك دلاو تافورمآاةرضبلاو :ةفوكلاو, زاجملا نانق ثدداحاو

 ينملع اففارشالاو ءاهقفلا نم عامسلا يف صخر ناك نمو نهاشغي ناك نمو نرص نم ىلاو نك 0
 لئاقلا لاق مناك ناف جذوءاب كيلا تثعب دقو هللا ءاش نا كلذ ردق ىلع لمءال يهتشت امف كبار

 هئيعداولانا ينرعلا لاق اك ناك ناو هيف ءانعلا انيرو هماكأ مشحتن ىدر ا لأ 5

 ا اتاك 3| لك لدي اعااذعو سا ءاش نإ هيف كا 1 ن2 ورم ءامعاف املأ ةزار

 اهضعي طلت ريغ ءامدقلا نيوأود نه هنع دامح هاورام فلا ا_ءاو هل سيل قحسإ ىلإ 00

 وس ملل تعءقو م ًاديدش افلا امرلهأ 0 ماشه ينبأ 1 ءاع 2 ؛ ق>-إ ناكو ضعرب

 مهنييو هنيب لاخلا تجرفناو اريدك ءاغ مهاجوف ة 0 رع اما الإ انيلا عقب م سعأ يف ةشحوو

 نع ينيدملا ناملس بويبأ يأ نع اهريغو ىحي نب ىلع نب يحيو عك و فاذ نب د_#ت ىنريذ اف

 اشم نم ناذيش 8ع نائاخ نب خابصو تا ا امأ ماشه نب دما ىل لاق لاق بعدم

 وع رو 511 نذم وهو رعمشلا 2 قحسا 6 3 بتدش نا بدالاو و لع ءااو ةءورملا

 11010010001010101010010إا|ااا|ا]|]ز+#+4/+/0 ]| ]0 | |

 هنت نحط ىلا

0106 

 ركيرؤن 1 0 تون نو ياو ن١ كاي اس اا
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 ادم دكت ءايشايف1١)تنيدن *« امناو يموق نردلا يف ينيئاعي

 نم ةهبفو 10 2 يلع - ولا لدهر جسم نال ءانذلاو يدنكلا عنقما علا لا قالا نه هضوىع

 يو فريقخ حرم“ نا نع ل ىح 0 ىلع رك ذ ءيطسو' ١ لفر فيم كلام اًضرا هّتياور

 ليقثلا فيف> نم هنظاو هتقيرط ركذي مل ان راجتلا اقل هيف نا مهاربا

 مد اكو يدبكلا عنمملا تدل 7-١

 لاق نيعلا ه-تباصا ههجونع ماثالا رفس ذا ناكو ًاهجو سانلال محا ناك هنال هيلع بلغ بقل 0

 نيعا هتياصا يا عقل رفس اذا ناكف ًاقلخ ملك او ةماق مهدماو اهجو سانلا نسحا عنقملا ناك مم مييبلا

 ناعرف نب رش يف انبريمع نب رفظ نب د# همسأو ع ةمالا ىنع الناكف تنع هقحايو ض رهف سانلا

 نب ةيواعم نب ورمع نا هدلو ةرتكل كلذ لإ يحس ةدالولا ثرحلا نب هللا دنع نب دوسالا نب سف نا

 نينالك نب ديزبن بعز يجن ن ديرو ددا نةيعو كرشال يدع د ظل 1
 فرشو ريب ل هلناكو ةيومالا ةلودلاءارعش نم لّقم ىعاش ناطحق نب برع نب بخش نب ايس

 8 نور نعلم و .سودح ريم ناك يدع نب ميلا لاق هن ريشع ىددوسو ةءويمحو

 ديلا مس هاياطعىف اقرذتم ناكف عنقملار يمت نب دع عنو هنع رق أمف ها>اسو ةسايرأا هابأ عزاب

 رمش ىلإ نإ ورم بخ اود دا هوباهفلخام لك فلتا يتح "يش نع الئاس درب ال هلاع

 نم هيلع امو هرقفوهقرذ هوريعو هودرف امتوذا ىلا اهطخو رهعهمعتنب ىوهو مههاحو مهاومأب

 ينالفغلا ايركز نب دم ينئدح لاق يلوصلا ىحينب دم يراك هروك دكا كان الا ذه لاقل 1

 ةلملوا ناكو ا كلملادبع لاقلاق اخ نب ةيما دلو نم دلاخ وبا ىنثدح لاق يتلا ن

 ىدنكلا ع: عنقملا مواضفأ كلما دنع ل< ضرع ةسارهنب ريد 6 هللاقف لضفأ ءارعشلا 0 هلم 0

 لو قي
 ىضي رح لخبلا لهأ عفني ناكول * مهلكل خبلا لهأ ض ر>أ يفا

 لا يتح * ام الا

 ض وف ف رطائنق ب اب يأ #* همهارد 3 ه عقرب 9

 نع مهم عل عيجو ىلعالا 3 م ماوفع ضيءلاج رين

 ضيراقملابيذح بئاوثلا دنع * اهب نياخابلا دول نم اه 1

 اورتقي+واوفرسي مل اوقفنأ اذا نيذلاو لوقي ثيح عنقملا نمقدصامللا دارأامفرعو كالملادبع لاَقف
 «« ' وص

 يدرلاكتقوويفن كندف «© ىيدنلا ىلع اي ماشه نااب

 ىوتاف رص كيغىادعال * نكست يقرع ا

1١ |] 
 ها اًه اف فلاحي تدبر ىلع ةساقعأ ىف يل ند تادبالا هده ينوبد اعاو ىورو 01١



 )ذة١(

 لاق 0 نبريبز ا انثدح لاق ٠ ءالملا يأ نب ينرحلا ( ينربخأ ١ كوألا تما ةلوأ يع -ولاب لق

 ةءيه نبا خمام عقذ تأ ن رع ديعد نب دحأ ينادح لاق يعطعا مب .هأ ربا نب هللا دبع ينثدح

 *ىش ىأف لاق ددح_سملا ن٠ لاق ت ايقأ نأ ن ههل لاقث ظالما 0 ضع ةمره نا ىت أ لاق

 ينرمأ لاق كل. لاق "ىث 3 لاق يمورخلا دس اولا نب ميهار ع ا ا

 هن رهظا سمآل الا كلذ كل لاقام هللا وذ لاق 1 هل تاقاملاق هلت ىث يأف لاق يأ ما ةاطأ نأ

 فاصأ ناك ةئيمدلا نباف لاق هللاو ال لاق اهقلطيأ 5 قالطب 9 نا تيأر ذأ هينتمتكو هياع

 الآل كراف كتاسا سمو كنئاققل نع ىويدت لخا نا هبلاتاسرأف هموق ند ةأسعا ىوم ناك كه

 كاذب 0-00 يف ممم # يل. عطقب كي.مآلا تيل

 كاصع نم يدعاف كوداعذإو »* مييواطن كوعواط مه ناق

 هلأ الا ندعم ىلد ندهو د 3ث لكب ل صقأ راو عا

 كاوس ند اح تر امو »* يداؤنيف كح ترد دّقل

 ' هؤادتبا لق "فيفخ تورعلو يلع وأب لمر فيفخ ةيراشل امفو لمر قحسال تاسالا هذهىف

 نع انا ضع ينندحو رد لمر فيش 3-1 متل هيقو لوالاو ينا مم عبارااو ثلاثا يف تش

 | «دجوو هع رع ىعدصالا يحا نبا ن+ راا دبع انثدح لاق هنم هعمسا لو ديرد نب ركب يبأ

 | ينع نيمانسو كيف 0 اط لوي وهو ىلا هروظو فقأو يقفوا قيرطلاىلا ر ادح نم علطت ةيراخم

 5 هلرمأيو ىنقفاننو كقدصاويل اهيقذمتو ةدوملا كضحعأو بتأو نييرتستو يباو ين نيكحضتو
 0 لهأنا هل تلاقف اكان قير نوف ب هيصعاف كدب يجحيصأ يرخايو هتيعيطتق يرحم يودع

 ابا لاقف عنصا فيك كنع توه 7 دف اوس

 كاذب مميحا يف مهبرم # يلم رتل تثعطأ

 كاصع نم ميدعافكوداعنأو * ميعواطف كوعواط مه ناف

 لثعالإ مكح ام ىلل ينانبا شاءوا هللاو هل تاقف تاق مف تنا لوقت ام يتفايلاقف يف ١ رف تفتلا مث

 حالا اراخا ا
 «؟ وص

 ادح ىتفاتحل ىح ينب نيبو * يلا ينب نيبوينيب )١( يذلاذا

 ادقحلا لمح نءموقلا نير سلو# مولع ميدقلادقحلا (؟) لح ام

 ادش مها رمصن ىلا ينوعد * مهناواعارس يرصن يلإ اوسلو

 ادحممها تينبيدجاومدهناو # مههو ولع ترفو او اك ١ اذا
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 ' انا اذإو ةفوكلاب 0 لاق نتياكحلا 05 يهءدالا ن عءادداتسالا اذره زيغل كلا صعل ُق ظ

 00 ا لا كيوب 9 مئات هدد 07 | الف يورو (5) يذلا ناو ىورو )١(

 كن نك 1 100000 ا م "ب6



 (أؤةر

 تلاق مث اليوط هتئاعف هيلع تلبقأ مت ًابام تساجف تءاحو ببطلا ةحئارب
 يه

 تيس وح

 مولي كذ ناك دو بيكو * ىندعوام ينتفاخأ يذلا تنأو

 ماس تناو يرا اضيع مهل * يناكحرت مث سانا ىنتزربأو

 مواك ةاشولا لوف نم م ع ادب دق ملا ماكي الوق نأولف

 لاقمث ةينه ىفلا تكسف تتكس مل
 ءازعع 7 اذه نود يفو * نخاملوتن>و ردغألو تردغ

 ءادا كلذ يأف ف كيش #* ىنتم رص م دولا فءض ِكنيَرَج

 0[ هب زغل لاق تن 25 ل عم 0 تلاقو ىلا تنقلاف

 تكس ورع

 رصبم انأذا ليحل تدهرص الهو * اح تحل نيح ىلصو تاهاحب

 ناو م 51 ذاو بدصأ انذ 5 ىلو

 ردقات كيس ولا لئملع تلو + هنن عرتشلاب "تلو 5011#

 5 اق نأ يح 0 د نع قع ” دا كرا يقم ها ريا تايبالا هذه يف ينغ

 ظ اهل ًايبحم يتفلا لاقف لاق رصنبلاب ليقث
 تيطل كنع سانلا_ 2 6 »# هتمرتحا ا ىف را

 ْ 0 بد ةفتلاو تاق 09 مالا || كيلعف أهدعإ ريخ كيفام هللاو ال 0 تباط دو 5 ثلا م 3 حل ف

 1 انثادد لاق يد نب ىع نب ىد ) قا ( انقرمصناو 2 مضل ا تلاقو

 ١ ىف رع هيلع“ ببلا مع عي اذا 1 كك 0 سام ءاا ناك لاق نأ ىف 007 لاق قحسا نب دا

 ةنمدلا نبال هشنأوا نيبايلا نيب فقوق اموب ىنءاش كلذ ل لففأو

 دحوىلع ادحوكارسميندازدقف # د نم تم يتم دحم ايصاي الا

 دنرلا ند تانكلا ضع ناك لغ « "ىعدلا ووري ءاقرو تفنه نا |
 دصصلاو حربملا قوشلا ن م تبدو #3 ةبامص نيزاا يس 6 59 نز

 يدرب نكن م ىذلات .دب أواعوزج * نكت و سارا يل 3

 ولا نم ىشييأتلا نأو لع * اند اذا بحلا نإ اومعز دقو

 0 نه ريخ رادلا برقنا ىلع #3 امن م فش م انواد لكب

 وهو تدب كلذ ىلع ديزو

 هادو ىذب سب هاون نم ناكاذا * عفان سيل رادلا برق نكلو

 ءانغلا ك#هْس قفرأرل ل اذه 0 ند قى 0 دوحعلا حطنأ 1 0 عدو ةعاس عز 1

 | فيقحر > الاو ىناثلا 9 روع ءلاب يروذاماهد >1 نانكل هيف هل مها ربال تابآلا هذه يف

 7 ل .:

 ( سيعت سماح. ىلا قاع 0
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 تا نيتحارلا يف ن6 »* ةيحم 1 000 م

 ينأ نبا 0 لاق كييع اس ينأ تا ند د ناب 5 ور< نع ىطسو ان المر مهارب | 0

 هتلصو املف ةدم اه ماهف ةميمأ اه لاش هموق نع آرخا ةنيمدلا نيا ىوه لاق ماشه ن قر سلا

 تااَقق هيلع تايقا مث الي وط ان َِز و مول تا اهرا 2 اهنع عطقنب لعحو اهاع ىني :

©© 

 تس ور

 مولي ا اك نك اعل د ينادعو ام ينتفلخا ىذلا ا

 لاو عزا اضرغ مش # ىن تحررت مث سائل ينتزربأو

 ب اولا لوف ن“ 0 00 ادب دق 0 3 0 0

 1 نأ 0 2 نك ذو لا لولا ل 1 ما 9 0 ها _
 لاَ ةنيمدلا نأ ا لاق ليش فيفخ ا 0 يداولا بوقعيل ندللا

 ملك تاقلا 0 تقرَعَف د ةرار> ىأذ و 5 0 0

 ا اد ع معلا د ل ها

 ىنادح قحسا نداح لاقل أو ىكدب نيسحلا ير هدنع يشد لتقو كلذ دكعإ اهحوز ملاق

 | ظاللاب يثع شيرق نميل قيدصو نأ اني لاق يعبنيلا نسحلا يأ 0 ديعس انيدح لاق ينأ

 ا يذلا اذط لق لهك اب ا 6 2 6 0 وه وط هنأ هللاو 3 يرذ ذل تلاَقف ظ

 وه وهأ لوش صو 20 هدو 0 ةاوسأ قا 2 اذاق ا: "ناو رعقلا 2 ةواسأ لظب اذا الل

 لس يذ كلا لو تدرك * ءدئاس حاحبف كلل عدل
 تاقمأ املا تفتلاف ىنع 0 ىلع راو يي عطق هللأو دق لاَ تعج دقق بج اهل تل

 كلذ تقلا اب امد تلظول ادا.« ةيدم نكح معايا تلقف
 الةتدعمو 1 ىلا يتفلا يد نيد را قارفع اك اذا قدح انيضمو تضم مث هوأ ة ارجل تلاع

 ا تمل ك رعد كتاكيت لا ةأرملا تلاقف اهلا تفتلاف نار تا 2 هل رع دو لم ىلا ظ
 اح تءاح 2 * املع 00 ةداسو 3 تيذاو ريص> 6-2 5 تثدب يلا ترص ا 0 06 ظ

 اهقأ ناك امد تلاق أ تلق تيحمملا تنأ ت تلاقو اهاع تساحف 1 لا تءاحو ام>رطف ةينثه ةداسوب |

 ند ه يلا أ كح هللا قاخام هللأو 2 تلاقمت تكف هريغ يل ريض حام هللأو 0 ةحخاو كل ,او>

 قءابسا نأ اعدعوف 0 تاق لعمش 1 6 0 هنع تل نماضلا 0 0 ت0 لاك تان

 كغ تاو كيلا كس رددت اهنأ ت12 لاف كب ءاحام ت َتأَقق يف 9 يتذلا كاف كره ١و هل اهلا هلل لأ ْ

 اذ راذلا الح دن د انماعل تضف اير اهتنت ةيراذا اذاف انحرو 1 0 8 ةلباقلا هللا ظ

 يقي كالي وسار نيت دا ا هيشلا ج1 نا ا الل هشقشد

 و دلراو 34 1

 ء 8 1

 مم 1

 0” ١ كب ابمانأ اهتدعوو تننظام لكناك دقف تاقف كل رظنلا 0 اهدتع كنأ تذلمف هلدجأ رفا

 01771 1 ] ] ]ز] ]ز] ]1 ]1
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1 : ' : 5 
 هآر 1 لوتقملا وذا بتءضصو هيلع أدم ةلدب دو ةليوط ةدلمب د عل احاح هئيمدلا نإ لقاو اولا أ

 , دقو كتخا مذو كهوق اغو كاخا ىلآق هباف ةئيمدلا نأ لتقا تلاقو هيلع هتضرح هما تناك دقو
 | ع -_ل 5 0

 ٌ اهدنع دم جر 3 هلع تحك 01 تت دقو أريخد 00 لقكرذعا تنك

 | , هح رح 4 مدلا نأ ىلع ادعو 3 002 دحاف راز> ىلا أدخف قاتلا دحر افقاو ةئيمدلا نإ رعدن و

 قوس 2 بعصم هن يمو ةمقدلا كلت عسل ؛ لقو هتقوا تام هبا ليقف نيتحارد

 ا هءاحف ةض 2 اهقلغأ و اراد محتقا يد ىسانلا هعدو ادعو هلو قل ةقيسلا هالعف دما ءالابعلا ا

 هف رع اءلفجرخاو ةماعلا تكف ناط 58 || 3 2 كدب عضأ شع نا 2 هب , حاصق هموق ن و لحر

 ل 0 هدب يف ه لي عصضصوو هيلا جرد 3 لاق 2 ىلا يف 5 3 06 م 2 نأ هل لاق

 | دغ يف تامو هتلي احيرج ةئيمدلا نباثكمو هربذ يف ىركسلا لات ةلات نحس يف هفذقف ناطلسلا '

 مه وبو هموق صضر# ةلالا تال يف لاقؤ

 الأف هلو توعد الخ كاف د أسف توعدو باكا تفته

 الوفا هب تعم الل تنكو < اسف تورو ه1 نه تراب

 ا ا مان اا ناد * الاثر الو كادب للسلا 5

 هموق صرخ

 يداْؤ ُُق ةوادعلا قدح هل # الكر دقو عارجللا انا تنقل

 دادساا نءط هنود نءطب # هيلا ينطرش ُ طفلا داكف

 يداؤف انهو ةثاشه 0 * ىل و> نسا بالك تح شاذأ

 ىداعالا ينتس نأ افوخو « يعوق نجسلا قديزاةعامط
 دالبلا يف. ينوءلاس نآالو # نط نو 1

 داسولا ىلع نيتولا مد جي # يهدم اف مهلتأق تلدو دقو

 بل تهمل نم كلقأاَمَف بعءعصم لاق 4: ههو ودحر 2 ندعم اورسكف الليل هيلا لق 46 ول تءاحف

 ظ مو دئمح هتيأرف م ىلوم ناك ينال بتاك ىلع 4 15 لاو دئموب اهم ياو انلع مق ءاعزص ىلا

 ْ اهلوا ةدمصق ن. هلوق ةزمدلا نا رعش نه هب 0 م ادإل> نكي

 1 عناص ةميمأ يثاو اه ر ها ا لو اهون نامز لكاتب

 ْ تي م .٠ كدصقن

 ١ هللأ دنع نب دمحم ن ءاهانأ هدفنا تدي هللا دمع نأ ب ىحي نب دمأ رك ذ ةديصقلا هذهو

 0 اهم هب يذل يذلاو ةئيمدلا نال يناركلا

 تلا
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| 
 هاما يتا محازم رعش ةنيمدلا نبأ غاب ال ينارعالا نبا نع تاء ناو هلاحر نع 0

 نيا نش لاق طق ىن» كلذ 3 مام هللاو تلاق كغاب دقو لاقام لحرلا اذه كنف لاق دق اط لاق

 ريصو هدم 0 2 كلذك كلذ 90 نأ هللاو تاع هه لاق ءاسنلا ل نوفدو تلاق تامالاعلا هأ ظ

 هل هفصو م كلذ نأ تفاطا تداعأو لولا 6 .اع داعأ مث ةصقلا ى 0 ف احارم 0 0

 اليل هيدعاوو هيلا تثءيف كلذ لعقيس هنأ تحاعق كالكال هلو 1 ا نا هللاو اهل لاقف ءاسنلا

 ءامحاي اهل لاف هماك لف انكم يو اهلك 0 دعو.ال اهءاحفهل بحاصو ةئيمدلا نبا هل دعقو

 املع اهعطيل هدب يوهأف لذ دف لذدأ ف. هذ توصب يه هل لوة:5 لاق ةلللا ءافحلا أذهام

 ميس تل يس تس ل ||

 ىحود اع ترضف تون ف يدح هل لمح دقو ه.> اصووه هيلع بثوف ةئيهدلانبأ ىلع اهعضوف

 ةئيمدلا نبا نا اوملعف حالسلا رثأ هب اود ملو هولمت>اف هلهأ ءاجف ًاتيم هحرطف هجرذأو هلتق
 كلذ ق.ت يف ةئيمدلا نبا لاق دقو هثيدح ىف ريبزاا لاق هلق

 اهفاخأ ال الول_س ورغأ مويلاف * ةيفخم موللا لولس كتم اولق
 اممار ءامعلا ةرخصلا فصئادق 8 مط تاقف ىلواس كاحه اولاق

 امماح لذ تأ ةيربلا ريش # معوسلو يشع نه رش مهاحر

 اهلاط ب را باتت كحن م * بفن اهب اهاتسا ردصلا نككحم

 هيلع هدب هعضوو حام لوذد ر ب ا لاقو لاق

 املظأ ليالا اذا 3 الو ارامت * اهقلف ءاج تدعاو ناريلا كل

 امعشق موقلا نء ائيل مأ قئاعت * ةلافط ءاضيبأ يردنال كناف
 ايي ءارج ى 1 ناو * 6-05 يدعاس نع يرس املف

 اءلف اهلتق قدح املع ساح م ” ةفرطق امه> و ىلع حرطف ديلا رعاة :يمدلا نبا ىأ من اعيج مح اولا

 لاق تحف

 رافي يل اوعداف ةفيطقلا قوذ * ةيراح نينمع ىلع تدعق اذا

 ريبزلا لاق اورج ءوس باك ن ه نذخت ال الث.تم كاقو اهليقف نش ن1 ب دف يهل هيل تكف

 لا ل ىلا ل ودةملا وح ا[ جرش لاق 0 نب ديمح نع بعصم هم نع هريذ يف

 لوتقملا ورمع نب محا زم هدلاو ناناءا:تلاق أم اولاقو هسش هيلا ثعف ةئيمدلا نبا ىلع هادعتساف

 : هيو او ايهم 0 ابا فر مح نه يعو

 * 2 حالس ريغب م ينب ليتق * ينريشع لحب لب يلامو ىلعاب
 حارج دوه_ثال هيف روظتف * مكتحا نبا حالسلاب ملتق الهف

 حاستجو بعص. ايح ماد امو * ةيح تمدام حاصاايفاومءطت الف
 نا 2 يلالملا ناو رودي »* نيب راودلا نآاوملعتا لا: * ٠

 ا راقشأو صحصق كلذ يف مهو لولد ن٠ ارش كلذ دعب م تلتقو كوتقملا ناكم مح 5

 هي يم سس رص وس جو ص صصص ٠
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 0 علا ثد#و

 )ه١4(

 ي

 ضو منا صو تايح نبا ةياور نع اذهو

 اهعقرب راخالاو ةنيمدلا نا ا

 تاعفامل بضخأ 3 ةنيمدلا 5 ١

 ادنأ مل يا 0 8 تاره

 ينيرغل يح 3 يدع كاف

 تعمم اذا مه ينب ءاسأ يثغا

 الات دنق نت ىب نماةنفك كل

 هأورام كإلذ ىلا تةشاو قارعالا ناوشلكي عيا نع تايح 5

 ١١ لاق ) هيوأر 2 ربح لك تدل اتفاتخ ا اذاف هيف نااورلا تقشأ

 ا لاَقذ اهلع ل امماسا ند هنيمدلا نا هد كلذ ره كل

 نب

 نب

+ 

2 

 نن

 نب

 د

 حاحا ١)فوفلملارسعالاةدعقك

 اهقهشت ءاملا سح دنع ةقهشو

 هئعتف تغار“ نارتالا ْلَدْعَتو

 نمو: ف كوسم 3 نيةوفصلا نيد

 ةارسعأ ُُق هللا ديبع ناىر ادام

 اهبراشال دب رط تنأ مايأ 3

 امترذعغءاهوولا - مفدي

 د

 0 رك انا نيقو تاني اال

 مل هدعل باقر هإَدمِف 0 عج هدص و لولس ني ةلوخأ 2 ١

 2 ع جا ا ل شفخالا ناماس نب ىلع هرب ( ينريخأ ) هتاتقف كلذ دعب

52 
 نإ بوه وع ىبدح ) ريد رب

 اه.فحم روقلاو بئاجتلا دخو

 اهلاوم بضغت وأ كيزخ لاطف
 اهبدلعأ فول اجالتح >|لالخوذعإ

 اهنا 2 مكس ءأعم ند

 « اهحاوت 3 ةعلا م
 ا ىثبأ الو نويعلا

 امماح مونلا قاذ:نيح 0

 اهمري لسا _نيتما نم ةندتم

 انش نيه نش ل

 3 نوط لش أمس نيبو

 اهف هردص قئرب مهب َّئح

 ابلآص توما وطن قاذ ءرقذ
 ل 1 ةهنصحع تدل

 اهيزاب تارغلاف سوقلا فداضو
 ابهاود ادبر اهضراوع اطوش

 #37 : اميرفت مث مدأ 7

 واه رادلا ىىوه لزفو اركب

 دا

 نع راعأ نوع وهو لكاجو تاج نب نمر فش نا هع باكأ نب رششبم نب هللا مت نبا

 ةعرب رنج |

 دولت

 دم ن

 اموهباححأ

 ِ دمصلاد ٠ 6 نإ نات ده نع يدعسأ | مهاربإ 000 مع ف 5-5 || ليعدس أ مهارباو ينالكلا د.يشر

 مح أزم هل لاش لولس نم الحر نإ اه 3 اولا ور تا محازم ي 5 ىولسلا ور نب تبتءصم
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 ليطابالا الا اهديعاوم امو # الئءاط بوقرىع ديعاوم تناك

 اوركن َ راصنالا ا نم انحد.ءام اولاق كلذب نورداوملا عمس اماف سوالا نه ل>ر بوقرعو

 لاقف كلذ ىلع بتوعو هلوق

 اعلا 00 نمباقم يف * لزب الف ةالا مرك هرس نم

 رايا ةوطسو جايطا دنع # مهبل مهسس و م

 راف لا لك رفع رعاك < : ره نع يلف نو نطالاو

 راطخلا اقلاو يفرشملاب * مجايدأ نعال 0 5

 رافكلا نم اوقلع نمءامدب # مطاكسن هنوري نوروطتي

 )١( رازن باقر اهّسقولتلذ # ةمدصردبمويةيتكلا|ومدص

 تعلطأ املف ةلحم رك ال_حر دعو ناك سوالا نم ل-حر 2 هانع يدلا ديز وبا لاق

 0 ق-> اهعد لاقف هانا تهزا اءلف يصزت قح ابعد لاق تدقل اءاف حقات ىح اهعد لاق

 كلذو لثاا فاخلا يف هب برضف اهدجف اليا الع ادع ترعا اهلف 2 تح !هءد لاقف ءاأ 2 ِ

 : : خامشلا لوق

 برئ هاخا ب وةىع ديغأ وف * هعش لواحا الام ىتدعاوو

 لثمهل بوةيعردغلاو # هتءيش دعولا فلخ ناك نم دنه نبورءءا س.اتاالاقو

 ىنثدح لاق يدع نب نءم 2 ردما نب مه مارا لاق ا ةسع رك ذ يف ءارءشلا هتلاق امو

 لوسر 31 ريهز نب كنا دن ى ىلع ىنثدح لاق ور نخرلا درع نب دم صقوالا

 ده ينثدح مهاربالاق ةنيدملا دسم يفال ما را دحسملا يف هد 0 هذه 0 هيلع هللا ىلص هللأ

 *مهائاق لاق شيرق نم ةيتف يف هلوقب ريهز نب بمك ينع لاق هيبأ نع ناْمع نب كاحضلا نبا

 هنع هللا يذر تاطخلا نا

 كتملوص
 كلامش يف ينتريسص م أ حرفاف « ىنتامح كيدي ينعي يفأ ين نا

 كلايز نم4 مافيخو [يدرلار اذخ * اصع نم نيقش نيب رك

 كلذدب ترفظ دق ىلتق نيدبر * ةلع كب امو 0 5

 عماج نبال« ءانغلاو هريغل وهوهب نونغملا هيل هضعبو هضعب ةئيمدلانإال رعشلا ليوطلا نم هضورع

 رضدلا لوا نع مهاربال هيفو يطسولاب ليقث ينان

 1-5 ةمسسلو ةئيمدلا نا اا ج٠

 صاعىنب دحأ هللا ديبع نب هللا دبع ةنيمدلا نبا مساو ةيلوللا ةفيذح تب ةئيمدلا يهو همأ ةئيمدلا

 انعام لاح : ةءاور تاير: ءَدَه ءانعتو ا يورو“1)



00000 

 كلعو اهنمنومألاكلهلاو * ةيور ساكب ركب وبأ كاقسأ
 00 نع هدشنأ مث لاو 3 80 هيلع هللأ ىلد هللأ لوسز لاو

 حلف 00 58 ينادخ ةبش نإ رمع لاق © لود مودا ىلع اقف ةداعس تناب *

 لاق يبسملا قحسا نب دم تاي لاق ولا 03 نأ كاد 5 0 ةقع نأ سوهان

 هلع 0 هلاأ 0 هللا لوسر اهدشن 1 لاق هع نب 3 و* نع حراق نب م

 هلو" يا غاب املف

 لولسم هللا فويس نك دلعم #23 هب ءاضتمسا فدسل لوسرلانا

 لس زاعم(١)روخ الو ءاقالادنع نإ ا الوساكن !لازافاولاز

 لاق ياز ا لاق ريهز نإ بنك ر 1 قالا ىلا 2 هللا ىلد هللا لودر راك ا

 نا ىلاباالو اذه ن ا الو ما طق |“ ١ لح ريهز نإ 0 6 ْق 05 8 م ينبدملا نإ ىلع

 أراظن ناك اريهز نأ هري نم يوري امو هيش نب رمح دبز 9 لاق اذه ريغ 22 م

 صر الاىلا يوبف 5 0 5 داك َىَ ا ىلا 1 ها 1 همام يف ىأر هناو او وتم

 ناك نا" 0 ءامسلا رب 00 ثأال ينا لاقو هدلو ىلع هايؤر ضصق رم ذت>ا املف

 ىلا عجر 5 ريهز نب ري هيلا جرخ ماللس !| هلع ينأا ثمن املف هيلا اوعراسو هب ١ ولا

 نيماسملا رابخ نم ناكو ةئردملاب ري ءانأ لسو هيلع هللا ع هللا لوسر رحاه املف هموق دالاب

 كلذ يف لاقو نينح مولو رب مالو 00 ىلد هلا لولو عم حلا دهشو

 فاو نانع يب ند تلا نو مل ل مهاندءبص

 فا 1 حامرأب ٠ مف لو دا .لاوانحر 0

 فاطالا ةشب راب قشرو »+ برضو نءط مهناتكأ يفو

 هيلا بمك اهب بنك تلا تامبالا ىف دازو ىاز1ط ارك ذام لثم بءك هيا ربو هريخ رك ذ مت

 مكل له فنرءلاب تاق ايف كل لوف * هتمتو يدولا بايسا تفلاخف

 لودسراي لاَقف مالسلا هءدع ى 010 1 كف هم 4ع نءلجرب لزن ابنك نا ًاضيأ هريخ يف لاق مث

 راالا تدب :ا وك رهو نب ناك الأف لاق ١ لاق هئمؤتا 0 رهز نب تكي ا .نأ ثار ل

 2 0 * اواو و نورحاب ن6 نفك ام ينانا دقو فكر لاَقف هيف انل نما هللا لورا كو

 هلوق ىلا ىهنا 20 2 وعلا نست ليوا

 ىلا | وهي اع هللا 3 2 "وأ كلذ 0 هرغ ا -” نإ 1 ةياور يف اذكه

 0 1 تي هدع 3 ها ص يف دادا صضريىعو لاق هنم عمسأ نأ هلو> قلخلا

 ليم يورو )١(
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 بنك لاق 5 ًاضيأ 0 ىرابخ عم ريب انا أ[

 قافتي مل خينلاك قدح نعو 2 مطارخ نع اهضق اهنع ماه“

 لما ادي ريهز َدْحأَف لاق هب ة 4م املا دلو نيعأ هش كا ريقانملا انه مطارخلا

 لاق ذئموي ريغص وهو هلها ىلا يبتتاو بمك لزن املف ىف اب رعشلا يف كل تنذأ دق هل
 قف رجاعلا فيا ضرس د عبس ن نموقدعلا ا

 , الاق ياهملا رمت نإ يلح و يره وللا ري زملا دع ندا ( ايرخا ل اهاق هدمت لوا يعو لاق

 ؛ ةبقرلا د نبا جاححملا ىن نثدح لاق يعازألا رذنملا نب ميهاربأ ىف نثدح لاق ة.ش نب رح انثدح

 ا ريو بك جرخ لاق هدح نع هنأ نع ساس قارون يعور مك قع نر ادع نإ

 ريجبل سمك ل اقف فا ل1 را 1غ تح ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا ىماس ىبأ نب ريهز انإ |

 حب فرس هباع هللا ىلد هللا لوسر ىلع رحم مدقق كل(١)لوةيامر ظناف انهه ميم انو لجرلا ق 3

 لاقف ابعك كلذ غلب و لس 1

 اكلد كريغ بيرو "ين ىأىلع * ةلسر اريحب ينع اغابا الا

 2 ل هلع كردت مو هيلع * !أ الو أفلت + قل ىلع
 روماملايوريوأ مكاو نول تالبماف ©: ةيوز ناك رك 2 كاس ْ

 ريهزن تك مكنم قل نم لاقو همدر دهاف سو هيلع هللا ىلذشلا لوسر هذه هنايبأ تفايف : لاق ١

 | نأ ا تالذ دم هللا تك و تلقع كاز امو ةخأ هل لاو هر دهوك ديلان :كف هلتقلف

 ادع نأو هللا الإ هلإال نأ دهش ن : م:نإ هل لوشو مو هيلو رك هللأ لوسر نإ لس ل

 00 هيدع هللأ ىلص هللا لوسر ىلا أهمف

 لوكم(*)ز+ ملاهدنعم ما # لوم ها || يقف دام تان

 هنا نم هساجم ناكو و هب هيلع هللا يلد هللا لوسر دسم باس هتلحار خانأ َقَح لقأ 3 لاق |

 ءال وه ىلع ملأ ّ مهد ءالؤه ىلع لق دف مهطسو وهو هةقاح 5 ةقاح م ةقلد موقلا ن' ةدئاملا ناكم :

 0 هيلع هللا يد هللا 0 3 3 يت يمت ةددحعملا 00 6 بها لقا ءالؤد ىلع 6

 0 ةيقاق

 نبا دازو (؟) ما لحرلا اذه يأ َىَح معلا ف ل كل ريح لاقف ماثه نبالاقو )١(

 هباع تبأف سو هيلع هللا ىلع هللا لوسر نم هريجتل ةئيز» ىلا ينأ باتكلا ابك غاب املف ماشه

 : لوتقموه اولاقفهودع نم ناك نم هب فجراوةسشن لع قفشاو ضرالا هيلع تكا دكا كلذ

 دب ملاه رثإ ىورو (؟) ها

 ١ ىلا ةديصقلالاقو بك - اف (؟5) كلذ لبق ناك ام 1 4 م 4م اع هللا ىلد لف هلوسر 0

 ناو .هزفيان 10 هيدي

 ا و ل



 00020 ١غ
 لل ذ#ذ#ذ#ذآذآذآذآذآذآذذآذآذآأ ١

 لحس يب نم اهلئاق:نمو © لوقت 'يشراست ولف لَو 8
 «  لحتتي ام لثم اهم لح #« ادحاو سانلا نم ىتلتال كتيفك

 1 ام لك نع رصقنف »+ احموتم نان ى خا اهفقدي د

 لاق ةبش نب نمع انثدخ الاق يأوملا رصن نإ بصيو يضوألا ررالا دبع نب دهاا 00
 رف يدك | مث افصنو أتي ريهز لاق لاق صاصحلا نب ق١ نع ماشه نع حابصلا نب ىلع انثدح
 تاق لاق ت داب لاقف زحأ ةمامأ انأ هل لاقف ةانلا هب

 أمم ضرعأا رفح عع يلو ْ ١

 امو لاقف ىنباي زجا هوب لاقف مالفل هناو ريهز نب بمك ليقاو ةغبانلا هللاو يدك اف لاق زا

 كنا "اوشا لاقو هيلاريهز همضق # 0 ا مباح عنو د لاف تدب ا .دفلاف زيجا

 ٠ ريهز ناكفاا ءشلا ماكشي وهوريهز نب بكار « ةيوارلا داهح لاق ىنارعالا نبا لاقو ىنبا

 كيب ري هبرض ُ اكف ا ناكف هف ريخ الام هل يوريف هر م مل نوكي : نأ قاع

 تاتو الا رعش تدس ماكل ل هب احا يااا لاو هود 1 كلذ هيلع لاطف هيلغف هيف

 مت اديدش ارض مف 7 هب ماكتي ا 3 * مايأ ةدع ابو 52 نع كلكم ان 1

 06 د قاطناف ريغص ماع وهو حبوا هةحارسأو هقلطأ

 أريعش ةرق وم يرقلا نم د اريع يحرم اود اا

 9“ هنأ ىلا

 نك ع معو 0 هنا ثعب نأ كيري وهو هتقان تلارس ضو 204 08 - :هفاذع هقدر 6 كيري ند

 ىلا 0 رو َنَح ريهز لاو رعشلا

 قاعاو مورص لاصوب 0 د 6 رمسج :ىب 1 قع ىبردعتل 0

 2 لاقف مكلإي أ هل لاقو ايم" برعض م

 قلبأ فدا نم ابشن راو 6 ايل ؟ عضوم يرقلا هناك

 يهمنا > اهماع د "نس سي

 ريهز لاَقف

 قرهمضرالان ءازكنالعاماذا * هتلخ ةرملا لثم يح ال ىلع

 بمك لاَقف مكماي رح

 قرفا ةنوزكلا ولعب اذا عيبج * :هراهتك هليل ةاده ربثم 2#

 لاقو هدنع أم ملم دل فان ةقمتي ليلا كو ماعناا تع يف ريهز يد.ف لاق

 قوم ناوب يةص ىلع ءابخ هناك بيثكلا ءاسعوب لظو ظ

 بك لاقفتدللا ةدمعأن م دومع ناوي يقص

 قهوع نيفيظولا ءارشق ةوامس * ىأردقوءاخصلابح هب يحارب
 ريهز 0

 050170 تاج و عاج دج دسم يل 2 يجف ساد ٠ 1 د م 07077 927 0020 0 022 صه علل اوما اس مس اج عساس . يمس يع ممم سس سس يلا

 ( سنع ضاح "قافآلا تا50) ّْ
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 ١, م قينأو . هنلا* قدح اون ىف ام نياك
 تبرشالا 23 0 3 قدبايي 5 لاقو الطر ترشو اذدش انر ط هللاو دا اعف |

 يبأ 21 رمخأ ذو يلعس ولاب ل و فيقخ لذيل ا معلا اذه ىف وو ءان هاو جرفلا وبأ لاق الطر هيلع |

 حدف هدو برسل ادعاق امو ناك نومأمل 2 نيسحلا كك , ىهاط ن ' ىلع نإ دم# نأ ىهاط |

 عضوف قحسلا 5 ذلأ امش ا ال الأ هتاعدعف »* دعولا ن ل ذلأ امش يرأ ال الأ د د 6 ذأ

 هيضَع تفاخو تروشنتف قحسلا ند ذلأ كيلا ليات ّق لاقو 5 ءأا تفتلاو هدب ند 0 نوماملا

 هبق * يدبزو 000 م هحدق ذْخأف

 1 ند 3 يدنع اهاتلاكو 5 3 ا 060 نهو

 مد توصلا اذه ةيسن 7

 ىدحمال ناك نإو هيف 0 نهو * د_عولا نم ذلأ ًاكش ىذاآل الأ

 ةنان نب 3 ةياور يف رصتلاب لمر ف.فخ مهاربال ءانغلا

 10 زح( 00 * لوبثم مويلا ي واق داه_س تنأب

 لردك فارسا سدغ نغا الا اوعر دإ نيلا ادعت او

 6 ور# نع رصنلاب ليش يان 2 ند ءانغلاو يبزملا قمل يبأ 5 ريهز 6 بمكل رععلا

 م ريهز ن ث]ع حارا

 هلأ دع قب نم ةأرع تل مأو هبسنو هيبأ ربخ مدقت دقو نرل ل ا نإ فران كا

 'نمرغحتان موهو 0 اح مأيعو عد ىدع نارام تن ةقدك اه لاش نافطغ نا ظ

 , انريخا لعفف هدلصعلا هب يفي 3 هكا هيف مده ا روش لوشإ نأ ةئطخلا هلو 2 روشلا لوش ندد

 الا ةدسع أَو ع مكاح نأ نع ديرد نب نسما ناد نودجاو ناس نإ دهم نع هفلاخ ا

 قياورتملع 850 بمك اي هل لاو يعز و ريهز ةيوار هك طخلا ناكو ريهز نب بعك ةئيطحلا ىنأ ١

 ا”كف ةققك د ارش تافدولا كَرغَو يَرغ لودفلا بهذ دقو مكيلايعاطقناو كيتا لهأ م “1
١ 

 أ ىورأ كراعشال سانلاناو يف ينو هيف كلسفنس 0 هريؤ قد 2 رالاقو كدعا 1 يمصنو

 تيك لاقف عرسأ اهلا و
 لورد يا ا ىو اماذا * يكرم نم اا يفاوقلل نُ 3

2222222932---32--- 

 اهرثإ يورو )١(
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 هم 0 تلاقف اهضرتستل اهملا بهذ ىتح كالزن لخد ال يئايخش ى ذغ كيلع يه لاقف

 تلاقجرخ ةعاسق فرصأأو ةعاس دعو هلدخرو هيديو ا تانقف تماقق موق أناف ةفيلخلا سه

 ىو توصفاأ رمثع يننا تدتك تح اهتاياو اههوب هيف بتكت تاع اساطرقو ةاود يتاه ةكشو اب

 ةهه واب لذي -نعتينغتسادق لوقت: ءاخه نب ىلعاي هلأ تح 3 توفل ةخَلم سؤر خسنلا ضع

 باتكلات محو هلكيباقكل تغرف وافيكف ة رض انأو اذه تدتك دقو اهنءاها حلا تورش فال
 لْوَق تاوجلاب.ق راخم هللاق 3 و مداخ هلوسر ءاح وأ ْنَه عسا ناك اش هيلا هب يأ الط

 ءانغاسدلا يف نوكيي 95 يغبلأب ا كدنع ىلع تانك دفلو كملت ىدلا كلفام هللاو ١ ا

 ع ءأا ثعبو ادي 0 3 3 ىدؤأ ناويدب ىلا تعب دقو توض فالا ة ةعلر 1 ني

 تن ل اع قده 1 ( ىياغلاناولا هب هيف اقيطم اتزنو حامو ىذدو زذ اهف 0 مهرد ال

 امم هتلا ةوفح يف "الذب بناعل ماثه نب يلعل ش *ةهذالا

 سخن كولااو ىدهعب تسخو # ريفم نامزااو يدع تريغل

 ةضغا تيدا ارث قد

 مكرز موب يننا يناجش امو

# 

 سو.ع ناسللاو ادعو تبرقو *

# 

 سشو ا نم ردغلا ىلع * يتفلا هب ندع ام اذ: نود. فو

 اذن

2# 

 سواح كيردل قادعاَو تءح>

 سوءغ تحاع ام نيم كاتو * مكباشترطزا بلان يدب 50

 سو_فن نيقشاعال تبهذ دقف #« اقوشت مكيلع يسفن تبهذ ناف

 نموحم نيقماملا موج نكلو ف. 2120 ناكولو
 الد 0 يوهم ناك م اشه ن ىلع نأ 2530 نع تشمل" يناشبولا نإ كك (ينربخأو )

 نادم ع نع هين هنا داخ ا أنا نسحلا ن دع ركذو تاسالا دا اننا ا د هنزل 5

 اهفصن تيسنأ نسزدلا د كرف كوع كفل نينالث يورا تك لدي ىل تلاق لاق'ةبوأعم

 صن نع نارزيعلاد حم كك زوجا ينادحو ) لاو ( هس 1 تت 2 لاف ريكلا رورو | مأوق َت 1

 تراصفاهع ةييشل 00 كلذ دعا ريغأ مث اب اهايفاودبو امملظعإ ا يدهملا ب مهأرب | نا هبامصأ

 ف رعي / توص 1 ةدحاو عيبصأو دعو عاقياو ةدحاو ة هه رط ّى هن دوعل اعدف هيلا

 هعرضلو أها | هلط لاط ىد هراد لخدت 0 تفرصناو دوعلا تءوصوو اد>او نود 0 مهارب ا

 مهاربانب قحسا نا يلام اديعس نب دحأ رك ذو ندملا نادمح ( لاو ) هلا عوخرا 3
 تأ اومأةنالل 0 م دينار هذع ل 00 ةرمض# ع توص ةمسن 2 الدب ما ل

 نب دامح ينثدح لاق قدحالا 6 وبا ( ينربخا ) هذ كلذ ىؤر ىح قدحسا ىلع كلذ دئشاف

 ينأ يدي نيب اموي لذب تنغ لاق قدا

 1 و يي بيم يي يي جل ل ب يو يي ا يي و جل 1 ا. 6 2 ل 01 سس وعما د رب بس دس و سا



 م١١ (

 ىلآ5تدهمتعاوهللاو تنسح ادق دع لذدب نهورمعاي هللا قي جس

 يلةعنم دقفأو يناوعال ت1 علا *# لك حح ريكيبح يلا 2

 شح نع رهن اب

 اا مد# اهرايخاو لذد رك ذ

 تافوصوملا تام دعما تا ىددح اًةرصنلا || تدب رد دملا تادلوهن م ةدلوم ءا رفص لد ا

 ريغ تاوصالاب ودنمقاغالا قى 5 ا مأو توص ل نس 0 5 1 لاق ةباورلا ردك

 ةشإ رظ هح ولا ةواح تناكو ماشه نب ىلع 2 هاه مع 1 لاقي تلا ربع يف 0 ىلع لش سدح ظ

 اهدلوذ اليزد الام ءاطعاو نيءالا دق هأم اهذذ اف ىدايلا ملأ ىدومه نإ رفء> اهع ءاّدباو 70 ةبراض

 3 مهارباو عماج نباو حبلقو ناهحدو لئاف يلوم كييهرس يبأ :ن 3 لذي تحف اهءالو نوعدب مرج ظ

 : 0 امو هرب دا نك همر ىدلا هاركح ُّى هةشدشح كأن ع هظحدح ىلع تأ رثو مهقم طو' 5

 : اا كو ةنسعو نيالا ةذاتسا اراكو اهرهد ىف ءانغ نتانلا نجا نم. لدن تناك لاق ١

 تفصوق ىداطا ىدمومنإ 0 1 4 رعماط ن نك لو ا هال اعت هللا قاخ يورا تاو ةييدم

 | عمسل مل ائيش عمسف هل ان هر 0 زفاف اهايإ هرب نأ هلأ هيبالا رفعد لأ ثق ةدمز 0 كلو 1

 ملانج  يشطحخيلو

 ةرادم يش لاق ىلاموف لاق ةيراح عسي دال ىلم يديسايلاةف ةيرا الا هده يح 0 0 رفمط لاقف هلثم

 ا ناسحا اقلخا 2 0 ةقارطا ىلا هع تايك كح ا 1 ىح دمحم هيلعلات>اف
 0 قفين ع ميا اكمل

 ا 1 لآ ة2> دارأ املف اج لع زف ةلاج لذي وهءاشدملا نمدحجولا 0 اعرخ راق

 لامتسب لعرولا ناكو ننحا نب هللا دع نبش لاق ترقواف مهارد يم نبا ةقار> اانا لاق |

 ىلا دخ َراَد يف لذب تيّشبو لاق مهرد تأ فلا ني رتمع ناك اللا كلذ غابم لا ونا رف

 نب هللا دبع دلو ا ارد تنام اماف اند نوءدي دمحم دلوو رفع> دلو ناكف ت>رخ ل 9 نأ

 نا هيف لاقو هسا ن ء جملا نان 5 ريدا اذه ائاكلا نسا نب دقع ا ىاوار دقو 0 نع

 ظ هعيبتف 'ىاادمإ 'يغلا هنم جرخت 506 0 ف رات حلا نال ملائيش ىهوجلا نم اط بهو ادم

 ٍ ةيش هنم اهدنعو تنام ناك افلا نم اهلا لصي ام عم اهدمتعم كلذ 0 ظءلا لاملاب

 ا لع تماقاؤ تنأف حوزتلا ىف 00 الو تايككلاو دا وذدلا هوحو اهلا بغرو 0 ةميظع

 دادعم توما مايأ ف كلذو مالغ 1 امون لذنا دنع تنك او هزي يف ةشاشد وأ لاق تنام َى

 عضوملا كلذ قَرَك ةفيلخلا نأ تا تو اوما تيأرف ثباعلا ىلا تح رد 3 طشق اهاةمرا ا ضو

 لعلاقف اهاوب ل>د ذا اذه 'ئديا اورظنا تلاقفكبانىلع رع ةفيلخلا يس اي تاّقف اهلا تءد>رف

 5 هريغو ةفيلخلا ىلا اهاسرت ت1 | راح ك1 املا تماقف هب عنصأ اهو تلاقف باب ماشه نبا

 اوسأر ىلع هتحرطف ليدنع تعدف ماشهنب ىلع نيبجحنأ هللاهللا ت تلاقو اهلجر ىلع ت اك ف اخرج

 مايأذنم اهرأ مل ت تادو كنع يناس هنأ كلذو نيئمؤملا 5 يديس 0 كتئح يا لاق ةيلا مه مس لو



 . يلا كا 7 يوتا دهب 7
 : ٠ تعادلا + ا ا 3 1 يا

 ( شار

 ينالاقف كلعم حازملاو كب ثمعلا الا 3 رآ امو لاح ىلع تنال ازا اهناف كلغ نوه هل الذ

 'ك 0-82 م تلاق امت حبقأ تلق دق هللاو

 نزح وهف بوطألا هتدصقأ * ينم ًادثك * ر ذأ تكْنَه
 #  نويغملا اناف يعوقلاب # اهمت كش ام'تلنو يل تأزه

 5 انندح لاق حايصلا نب ىلع انندح لاق ىحم ندم 0 ) تدزو تضع نف هل تاك

 دقو و 0 ايتاسرت نلملا أ 7 تناكو: نع ال لاقي ةيراح روقان لا 0

 تكف كلذ نم زوف تنضتف هسا ىلااهاطدو اهدارا أ تى زو كيأ ارعهتش انس ناسا 00
 لمف نم كالذل اس اهسه ىلع * اهعدرا ىلا, نع تمر دقل اهلا

 لق نم دق نكي م يبق ناف * فسويدهاش لثم يعيق نعاول- :
 تلام دق زوف تاك لاق ديمح نب ديعس ينثدح لاق لفما دعا (ة د كاع دع 1 ا

 سابعلا ىلا تداعف كلذ دعب ليديلا ىه ضرت ملو اهكرتف سايعاا كلذ غلبو دي دل 3 نضعي يللا

 اللا بكف هئافوت ىف هناعت هللا تدتكو |
 دعاملا دهعك انا تسا لوقتو * يقرايز راق ول

 دماوج ريغ نيدألا ىلع يرحم « ةجج ىننع عومدو احا
 دساح شاو لاقلالو ينم  ةلالل كرجمأ ملزوفال #
 مكشبر ,ح قدح

 لوّش ثدح سا ون ينأ ن* اهقرس لاقو تاسآلا هذه شفخ>الا ناماس 3 يندشنأ دقوا

 تمس و2
 مالسلاو ه.حتلاب ىلنو د ادو هللا قا ةرهظمو

 دحاو ماعط ىلع نوريصتال » مكندحوف

 ماحزلا نعد هيلا صاخأ او 8 لأ ا وكشأ اهدا وف تننا

 * ماع لك بح افلأالو * 5 بع هيفكي سبل نم اي

 هلوق زوف ىف سابعلا رعشنم هيف ينغي اممو هتّقيرط رك ذي ملو زتعملا نبا هنكاذ انس ع هيف تط

 تس
 * سا. ل امسدب زوشب الأ 0 نم رضاه زوفاي

 0 اهاريهنم # * اخحئاوف اهآل وع اثش تراس

 دم انئثدحلاق ىحب نب دم ( ينرب>أو ) ىكملا نبا نع + يلسولا ير يف قل ياو اا

 8 ناكو فنحالا نب سابعلا رءش ننف ينأ نب دمحا ىلع تئرق لاق دوسالا نب لضفلا نبا

 ءش لكب ىل * هل تناو يسع نه رضام زوفاي # اهفل وق يف حا هتايبأ نأ تددولوش هتءوسف هب

 هلوقب لذب ىف ارمع يطاخي يبسرلا سابعلا نب هللا دبع لودي لذب يفو
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 ِ كو ىلا عا كلو اذه

 اقاح اهمقلخ ير # يح اوندب مل ناف

 امل ا هيدكو *© تفقالا_ءاعدكف

 (ىتريخا ) لقت رف هنع كيت تنكدق هل لاقو سايعلا مح وف لضفلا كح ضف يطين هنا سايعلاب ضرءف

 نب سابءلا ه>و لاق ف قنحلا ة ةيوب 0 نندح لاق ىمشأو ١ لضفلا نب دمج ىنثدح لاق ىحي نب دمع

 ساسلا 0 ةيوصتما اها ةنااوت اضاع دوشلا ادور تاو داعق روق ىلا الوسر تتحالا
 ىتارب ناك ىلا هتكشد» ف 0 ا

 ىماقأ اهعماقسلاتنكاو ردك حالا ايل ناكو ىتمتال م
 يساوملا حلا لع اذكع « ين ارنمىلوش ىَح كاذ

 لامتف تكن مث تئربف لاق

 نكن ضَواع نم اهد 1 * سفنلا اهب تماه ىتلا نا

 سعحالا اهفك نم هاربا * ىلتملا اهءاحام اذا تناك

 سنالاو نحلا هتقشع دق * ىذلاح املا هحولا 3

 ةياقلا تيكش ارق هب ترضأ ي ا نك

 ينثدح لاق تاكلان ادع ا خ::دح لاق يحاللا ى ماعلا وأى 0 00 ىحن نب د ( قرح (

 هد لاق ال لاق ىنخلا و

 رحطاو ملظلايف ت تفرش دقلءءالي 6# : يداز زو نا ىببأ ىذا 0

 يربق ىلع تادئانلا ماقف كيلا © هت ا ا مح ناك ناف

 رت دو * لدللا يروشت قح تدالف * الطابو ىلع اناود_ع ناك ناو

 كل ةركحاذ ةرهاس ةحرابلا تلز ام انيف كل بيجتساف لضفلا ابا اي كانملظ اننظا زوف هيلا تلعب
 ينئدح لاق مهارب و دع نع نودمح نب هللا دعوا ينثدح لاق يك ربلا ةظحح ( قارخأ (

 يضف ةعينب هنأ فاحو هل مدع برمذضؤ ةدش كنحالا نإ نع لا قا ىف ناك لاق مالس نب دمت

 لاقف هيف هيلا تدتكف هيلع اهب عفشتساف زوف ىلا مالغلا

 نما ع تاعافدعلاب اننا نما

 قالوملا كنف :تعفشا دق + ىلا ناف كالود 1 نا

 تاماركلا قوف ةمارك * ان ائيلا كيف اطاسرا

 نردعفبا نع نودمح نب هللا دبع و انثدح لاق ةظحح ( ندا ( ل هنع ىذرو

 هانطشنف بيثك وهو اموي فنحالا نب سايعلا انءاج لاق ليعمسا نب مههاربا هيلا نع ليعمسا نبأ |
 لالمثداح نمالا كلذتلاق امو خيش اي ىل تلاقفمو.لاز وفينتيقل لاقف كاهدام اناقف طشني نأيبأف

 ىتاحال هق نه دنع



 يل

 5 ا 00 ل قع 8 نهي قو 0 لاب لق ينان لا نائل هشو روما !| ىللهر ف.ةخ

 ىطسو اب ملم رلا نقع خا ال نأ ا 1 فرفذخ هيف ىنيطقي || ديعمل نا سايعلا 55 معزو'

 لذياهنا حيحصلاو ةطلر نب 2 ماقال مدننلا لمرلا ف. >> ْنأ لقو كف 0 مجنملا ىحك نب ىلع 0

 سه زوفو سايعلا ريخرك ذ زن

 تناك لاقريضتلا نب د انةدح لاق ىتاسا رجا قحسا نب دمحم انثدح لاق ىحي نب دمحم ( ينريجا )

 جحو اهربدف ما ريلابا.ش ضع اهارتشا 3 د: يلا يتذ بقلبي ناكو ر 1 نب دهحل ةيراه زون

 سابعلا لاق تمدق املق ام

 ارم نع .ترقخ د زوق يدك دع الا
 نسارلاو نينملا لع... ىرشلا يرش نإ

 نم الا عقم زالوا نسحلا ةحاييد 1

 نكي نم بجالامو. © كيلا ىلع يف هولي

 لاقْتاكلا 3 مصاع وأ وهو 2 , الأ رفع> نب 59 نب دهم 0 ( ينريخا (

 يف هش ساسعلا ناكو ناطاس ||با.سانم ليا> لحرل زوف تنال قفل دو نب لع يد

 78 5 ةف اهالوماهب جخ ةيتعيفةيهاتملا ون اةلاقناع روف زك ذو هراعشا

 ايزواننا ناكن م” ©” اينلع" درا فراب

 انيدل ا تح # شعب رعي ال 7

 اذنحو امؤش ماوه 3 ياَقل ل يلا

 ايعسانلا نخسأ نم# ينع تبغذم تازام

 اندلع ءالب الا #* ىدنعكحح ناك ام

 سامع نيع ترقةف # زوف تمدق دق الا لاق تمدق اماف

 يعمصالا يخأ نب ا. نمحرلا دبع انئدح لاق يديزيلا سابعلا نب دمع انربخأ.ةفدقتملا تايبالا 0 و
 لضفال ساسعلا لاقف هيدي نيب فن>الا نب سايءلاو امو عيبرلا نب ٠ لضفلا ىلع ل> د هنا همت ن

 ' كيلا لاذ لاق لمش نأ نيمآلا قو نا لاق هنأش نم حاز :للا سيلف لعش ال لاق ىنمصالا ثباعأ يف ءد

 لوش يذلا نم ديعس أ أب سايعلا 4 لاق تاخد الف 3

 ابباللا تيس انج عل 5 ضأ نأ كوسا اذا

 اسايع 9 رورو « اًروف ايه روصف

 اساو امهمسأر يرن * يح اوندي مل ناف
 اساق- امي هذكو ه2 تاق اع ايعذكف

 فرعأ ال هل تاقف لاق اذهىلع هبجاف يطمن وهو كب ثبملا دارأ هنا ىعاشلا ءالعلاينأ نبا ىل لاقف
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 ع ا نك دق تضف ىتااذورقلا رابخأ ربخأ

 عطاق لصنلاو نيقأا دهعداقتا *هنفح قاخا في لك تح ساق

 علت طو عولاعال نادف ائيلع # دعوم ةئاا نإ ندع الف

 غجار وهن 0 ذا « اينظت الا كيرديام لذاعأ
 عر اوقلا هيصت 5 2 يتفال رهدل كتارا اع عزم

 نباويءاشولا نعرصننلاب لو أ لاق فيفخ 0 نينح عباسلاو سداسلا و سفاخلاو لوالا يف ىنغ

 هنا لاقيو يبد دا دمحخال هنا لاو ل نين هنإ لقي يلع - مولاي 3 نق أمفو دامحو ىكملا

 ْ هيثارم راتخع نميهودلوق هب ءانر امولوحام |

 بقصت مل ةل> يرك ذ هانعو * برطي مل هت : داؤفلا فرط

 لضا وع ثءطا ينا ولو: اوفس
 رجال عب ريال اءاق ترحزا

 0 0 هك نرش يق

 تدع٠ كح 01 5 ؟ذاو + هريغ قى لقو اذه نع زعتق

 نأ نرقب 8 0 رفأ + هدود> كك لا ريخلا ديرأاب

 بيكوكلاءوضك خالك نادقف # اهلثم ةيزرال ةيزرلا نا

 ترحل دا فاح قتسقباو »*# مهفانك |يف شاع نذلا عد 1

 ف رفعح ند ران يارا دّقلو

 دمسو نايك لبيك 1 ند 2

 تلطت ريش يئاي دق زملاو « مهؤابآ مهل تنس رماعم نم

 احتل لب اولا كغ لثم يف
 بمذعملا قينفلاك ةداقملا [يعص

 8 تع 0 تساع نإ ىهدلاو * مهدَقف ي ٍِط دع اظع ي ريق
 نماشه قل 5و كد لاق 5 >> نب ماس بناس ||وبا نك لاق يوبطلا 0 38 د ا |

 كيم تدب دش تاكل ا ةشئاعز ع هينا ن ءةورع ؤ

 تع ها محرر ةورع لاق مهنا رهط نين 0 دا ارد ول كف اديل لل 0 000

 مون أر وظ نيب نح ا 0 ا هك ردا واي

 ًاعيكودلل مر بئاسلا وبابلاق ينارهط نيب ن للة يكف امانه هللا محر عكو لاقو |

 ترجل الع تفاح ىف 0 هو د# مهفان 8 ا فق شعل ندا هع

 مم ب

 ب

 نحب نهد كدا را ك١ تناس 0 رفعح ولا :أرهظ نيب نك تك يد ار

 ا را

 يربق ىلع تاحتانلا ماقف كيلا * هتبنا تمعز ام اةح ناك ناف
 ىرك ذنمليللاى رهست يت> تمالف# اللطان ناك هتغابام ناك نآو



 ( زفه

 ماصخلا موي انميض عفادو * يعاحلاو ظناحملا بهذ الأ

 ماهسلاب ديا لام مش # اولاق موي قرقتلا تنقيأو

 ماعئفلا رجاشملا ترعش #* ام اذا احبهلا سراف 56

 اهف لوقيةليوط ىهو
 مالا 25 ع لقو «# ريد 5 مالي عدوفا

 ضيا هف لاقو ةرورمض هرغصف رادججإلا دبر 5 كن :اكو لاق

 دلو الو. قتقع كا ف نونملا يدعت نإ ٠
 د الاو كاملا 29 3 ايو را ىلع يش ه>أ

 دجتلا ةهيركلا موي سراف كلاب قعاوصلاو دعزلا ينمجف

 ديس دعي نإو ابكت ءاح «# اذإ ييرحلا رباخلا براحلا

 دص رااىذ عيبرااب ود لزنا «© م لاؤكاودهجلا ىلع وفعي

 ددقلاكحح داجلا 00 ةلذ 2 اعل 0 لك غلبت ١

* 

+ 

 ددعلا ن :تريكا نإو لو 0 0 2 ل

 5-2 ف موصخلا لاقو نش ذإ 3 4 5 ا

 ذإ درا 5 ال_ه نيعو

# 

* 

 ددما رباوغ تضقت نيح * ةمرصم احفال تحبصاو

* 

#* 

 دضعلاب ءاتسشلا حاير تولأ

 دصتق ماصخلايف اودصقي 9 مدع مم لاسال ادهش نا

 0 3 يفو 0 5

 | يضر قيدصلا 1 دقن لات دهاحم نب لع نع ينئادملا نع حاطللا نفا كاك نم تذسأ

 ديكلاو ءاعجلالا قلما 07

 دبرا هيا يف دينا لوق هنع هللا

 رفعح ىهدلا ثداحيف تئزر دتل « اقداص ريما ناك ل يرحل

 ظ رفغف بذلك اماو يطتتف © هنلاب يغ لك ذا أ

 701 اص كلذ دعب هانر دقو سدق نب ديراال هللا لوسر كلذ هياع هللا ناوضر 2 لاف

 ْ هلوق ءانغ هيفو هب ةاثر امواهر 17 ريا

 ١ اسس ومص
 عئاصملاو اندعب لابجلا يتبنو * علاوطلا موجللا ,يلبتامو انيلب ْ

 عفان دير ايراح ىنقرافف # ةئ هن 5 أيتن ك؟دقو

 عجاف رهدلا هب اموب يتف لكف © انئيبرهدلا قرذ نإ عزج الف

 عطاسوه ذادعب ادامر روحي « هلوضو باهشلاك الإءرملا امو

 عباصالا|ملعىنحاصعلا موزل « قينم تخارتنا يئارو سيلا

 ( ريشع سماخ  يئاغالا - 14)
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 ليفطلا نب 0 ا امل لاق بالك نب ركب ىبأ يب دحا دابإ نبابرطق نبةلظنح 0 تاد نا

 ْ ككاو رسأف هيلع مدقف هملع انل عاف لدحرلا اذه ىلعانل مدقا هلاولاقو اديما عد ثعلب هباصأ ام

 ماكان ةئلاو ثعملا 5 0 ا كالا لخذش هم وق يلاعجرف 3 ِى 2 ديدش كانه 0

 صوخحالا 0 فوع كب ةقارس لاو

 رمعل

 ديالا عرق هقوذ الخ كانمأد * امن اك زادها ضراىفكانءفد

 دولا مدق ةسء هوبأ نك * هما" ننال هنآ“ دينل

 ا يللا و وقم ترف وترا < دعوا تاو اك تل اك
 ١ دبع ن ه كدبعدمب دج حا حاولا * هبوشت نيئاصلا نيدبتّدَحو

 ا دربلايذو نيظر [قلإ بايا مث و *# اعحرموتمعز اراد انل نا و

 يبا م عع نر را دع ( ينريخا ( دربلا يذو نيظراقلا بابا هللا ماو لوقي رمع ناكف لاق

 نى را تذب ءايمظ ينالدح لاق راكب نب ريبزلا انثدج اولاق اهريغو يباهملا رصن نب بيبحو
 ل نا لور قا: ليفطلا نب نفاع نا هتك نا ةلود ىدج نع يبا ينثدح تلق ةلوم
 " قص دللا لوسر ىتأف ردملا كلو ربولا ىل نا ىلع لاق رماعاي لسا لاق مث ةداسو هدسوف ملسو هيلع

 1 لكب نطبرالو !ادرم الاحرو ادر> الي> كياع امنالمال لاقو ىلوف ايضغم رماعماقفهل 0 ءاع هللا

 ا تجاساف مسا ولهدب ىسش ىذلاو ليفطلا نب رماع اذه لاقف اذه نم ةشئاع هتااسف امرف 4

 : ' توعد اذاموقا» لاقو 1 هللا بص هللا لوسر ءاعد مث لاق مهربانم ىلع اها اودحازل ك4دم رداع

 ف ياو تش ىكو تنش اع نيفطلا نب. رماع يع لذشاو هلع يف دهأ مهالا لاقف أونماق

 ا ىلزرا توما لوي وءامسلا يف وزو بذي لعحف لول تاب يف ركملا دع كلم 80 هك جرذف

 , ديرد نب نا نب دك ( يررحا) تامو ةياولس تبي تاوكوار 3 ا كوش

 نطق نب دلاخ 20 لاق ينج ا 1 1 لاق ةدي.ع يبأ نع مكاح ا :رع ةزاحأ

 ظ لوَش ىهوارم ا ا 6 0 1 تح رج ليفطلا نب صاع تام ا لاق يثراحلا

 ا
 - أقح- نم 1 توك لهو 4# ىقأو ّك !.ةاملا نب رد ءاع ىبنأ

 00000 | لقو ولا كلذ نس كويس وشو هوو يجو ةك ابو اك ان رثك ١ موي ىؤر:اق' لاق
 ١ هيلع تيد 0 هناع هللا ىلد ىأ | نع هفرمدتم دعب ليفطلا نب رماع تام امل لاق ىزامرحلا نع

 | دالك اركلب الو ىعربالو ةيشام هيف رششنيال هربق ىلع ىمح ليم يف ال٠ اناصتار هاع وب

 ! ,باصنالا هذهام لاق مق 8 و امئاغ اغ بالك نب رفعح ن ١ كالام نإ رداع كا يماس كا نايح ناكو

 ظ ثالث ىانلا ند ٠ نأ ىلع اب نأ أ ع 5 0 مقيص لاقت لد ةعلا ٠ نب لماع 0 مح اهائيصن |ولاق

 ل 2 0 د نيمال 0 مدع لا ل د لضال ناكو 0 ةطعل ع نئطعالا 0

 ديبل هبيثرامو ةئس نيناكو عضل نإ اعف نيد ىلد ي ىلا نلع ر ءاع مدقو ةديدع وأ لاق

 هل ود لب 0 ارا
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 اودلسأدقسانلانإ سم اعاب هموقدل لاق دقو مل هيلعفللأ لع هللا لوسرب ردغلاب ليفطلا نب ماع

 | قشيرق نم هيتفلا اذه بقعانأ عاف ىف هةع برعلا عيت ىت> ينال تيل تاق لاو كيلا
 | املق تق.سلاب تنأ هلعاف كلذ تلعف اذاف ههحو كنع لغاش ىلاف لؤدرلا ىلعانابقأ اذا دبرال لاق 2

 ظ هدحو هللا, نم ؤلا يت وح هللاوال لاق ىنااخ دما, سماع هل لاق و هيلع هلأ ىلد هللا لوسر ىلع اومدق أ

 3 املف اعيش ريحال دب رأ 15 55 ناكام 2 نم رظتابو هءاكإ لم>و ينلاخ داب لاق

 نوال اف هب كرسشتالمدحو هللا نمؤت تح هللاوال لاقينلاخ دمشاب لاق دبرأ عنصيام ر د
 | هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق ىلو اه اؤاركس الاحرو ا ا ذات وأ

 رمهاعلاق سود لع هللا ىلص هللا لوسر دنع نم او>رذ املف ليفطلا نب رماع ا مهلا سو

 | يدنءفو>اوهل حر ضرالا رهظ 0 هللاوهب كتدصوأ تنك ام ني 0 اي كليو دبرال ا

 يذلاب تمام هللاو كلاباال ىلع لجمتال لاق ادبا مويلا دعب كفاخاال هللا 0 وك ا
 رماع لاقذ فسلاب كب رضافأ كربغ ىراام يح لعادل نينو ىنيب تلخبدألا ةره نم:هب ينرما

 أراغ فاقحلا ىلع دحا |ردع >< اعاكت ىرت اع لوسرلا ع

 أراصنالا اهو# نلتق دقلو * انزش ةئدملا ا ندرو دقاو

 ا نههووكا ع هيطنال 012-)

 ني "بحساب ايش خه "ل ه1

 تنس بيعشحتد دنس هل نع
 ا 270 11017010127 0095 2 4001577: 7727 12ج جج يم وح دعت جان 7222357225 كسلا ا ب12 هج وكن 7 قد جاك خت 7+ هجج دج ج3 م حجج جي بوس ب بيجر يببوجج سجل وجسم ١ هو جبورول- -  جوععا مهمه
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 هقنع يف نوعاطلا ىماع ىلع هللا ثءإ قب رطلا ضءدب اوناك اذا يح مهدالب ىلا نءمءار اوحر >و ا

 تدب ىف تومو وحلا ةدغأ صاع ى ناب لوقي لءدف لولس ين ند 2 +. ينا هنأو هللا همم

 0 ١ دع امل ساعي ضرأ أ يت> هورأو نيحدباحصأ جرخ مث تاق لول ين نم ةاَضأ

 50 هيمرأف نآلا ىدنع هنا تددول يش ةدايع يلا اناعد دّقل لاَقف دبراا, كءاروام اوقف 3 0

 هلمح ىلعو هيلع هللأ لسراف هعدب هل 00 ه4عم نيم هوبوأ موحخ هاله ةئاقم دعلا جر هلتقأ م

 (مزاحنب ىك 2 تايك 9 ل ( م ةعربر نس دل اخاس 6 نإ كير ناكوا ع ا

 دق فكالام نب رهاع ءار ونا ناك لاق باد نبا انثدح لاق 8 كسا اص ن : ؛ ىلع انثدح لاق

 0 مدقف لحاور هل ىدهاو مل و هيلع هللا ىلد هللا لوسر 2 هعربر نإ دنمل ثمعف ةليبد ه2 اما

 تابقلكرستم نم تاءقول لو هيلع هللا 1 هللأ لو هدر هل لاقف هءدحو نه هم ةكككا نا هرهآو ل

 مهدنعماقأو هاي هسا م ءا ,ةلاهفد لاقو اذييل اهاطعامت الع لفتف ةردم ضرألا نم لوانتو هلم |

 ' نط نمو ىلع ديزأ هوخأ هيقلو اب جرذف نار ةلأ مع ند رلا مهنم بتنك او.نآر ةلا أ رقيب ديل

 اةالوق هن .ئدنع قأو 0 , مل هاف لحرلا اذه ٠ ا يخأي لاقف لزنف لزنا هل لاقف

 نم كعم له هل لاف هديدح نيبحو هريو هقدص 1 كدجتو هلم 0 واه يخأاي لاقث كنم

 كلب نمحرلا تلا ينا تددول دبر رأ هل لاق اهنم غرف املف هيلع اهأر ةف هل اه> رخأف عن لاق ' ين هلوق

 [ديرب دب راب جررخف اميسدعل ن نع اياخ دقو ةباحس تأشنو لاقىلعو ىلءف يفر 00

1 
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 لوسر 22 ءارب ينا قعديبل مدقو تاش ةقعاص هتيشغ ةقربلا كلت دنع ناك اذا ق> > نيريعبلا

 ظ ىدنع فءعضاناك اًيشهنم تيارام هللان لاق هت كفر مف لمفاش لاق هرمأو ملسو هب هيلع هللا 2 للا

 | لاق أربف | م اهفادق هلامحر 0 م اه لاق يبم 2 ياه لاق ٍش ن.أف لاق ري ابهريخاو كلذن
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 رك كم كاذب تو يدنع ن ىمحعا يلو : نر ل 98 7

 ١ يطس ولا مهارب ندعاف قايل ل ا.ةثلانم امالك نان 2 تايبالا هذهيف ىملا ىحيو ىلصوملا 1 ال

 )0( قرح 0 ا نا ليقو لمر اميف قدعسالو رصنبلاب ىحي نأو

 ا ل ةيراح رسل لاو ةرضصالا ل اها ن ملح ينادح لاو ه1 نع داح ن6 ى كا , نيبحلا ظ

 ' ينتيرتشأ دقل تلاقو تعزدو 2 ءال اهض ضردق ىخأ اهارب نأ ته ا وهو ًاتمرائدنع تماقأف

 ْ ' املا رظناف ةنالف دنع يه ت تاقف اهنرأ ىل خأ اقف ةهراك كلذل انو ىنعببتا كنإو ةهراك كلانأوا

 ١ تنغ كلذ نه غرفو اهضرتعا املف رضاح انأو اهلا رظنف اهانأف
 ْ اروحم مكي حبصيو ًاقا « لضاو كروطدع كح سعنإ

 ظ رداسم ايضا كاسو انؤ © ىب لا ديح كا ةلف
/ 

. ١ 

 | تراتخاف تءاش نم اهميبأ وأ اهقتعأ نأ نيب امتريسفم هترسكق ضرالا دوعلاب تبرضو تكب منا
 00 ِ ا
 0 0000 لاق 0 يس هدباصأ ققح هاضرت امضوم ملل

 : ١ هيراح عابط اط لاق, ةيرا> ىنن دح لاق ماشه 0 ىلع 6 مهارب | ىنادح لاق ينئادملا 5

 ا نادت 0 موسرلا ليلا 1 هد 2 قدحسأ ٠ تدنغ تلاق دنخ رف نب لهس نإ

 م لب زار ا ثرد# 00 1 ىل لات قرا# نم تاّقؤ 0 نع لاقو امش هعطاقم 0 ىلع

 قدعس |هرغاكو قرا لوب 6 لاقي وهن ىلع هدرو كل لوقأ امك

 هس و : :

 ددسالا وكامل وون ىمضرا»# الو فود ديرا كلك رفحا

 دكا يف موصألا ماقو انهن «* ذا'ديرا تاكب اله نيا
 دصتق ماصخلا يف أودصق, 9 * مهغش لاسالا“ اوشن نإ ١" 1172:7711873171113772:43/57717327: ةقنللا 3217:2757 لن! افق تدان تاس ان36 هت

 رسب دج هي ل : د اا مع 7 لاقو كلذ ل وحلا د وللا لاقو ةدحالاوذ لطتلاددعتلا للا 30 هضصو

 ْ رصنملاب لان لهر رالل هالو ةعمر تك كاع هلل ةحعلا مايقلاو تايثادبكلاو ادد قرع لو يذلا مهلا

 ١ مث عبارلاو كلاثلا هلوأ قحسان ع اهارح يف يطسولاب را لمر اهف ميهاربالو ةناب نب ورم نع
 رن ني ا ارو لما اد كدي تركك دو قاتلاو.الوالا

 م ةضادو يف ديبل ربخ جم

 ' نب دلاخ نب ءزد نب سبق نب دبرأ همال هاخأ ينرب ةيافك هيفام هبسنو ديبل ربخ نم مدهش دقو
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 لاق يربيطلا 090 0-5 كالذ َّف بتدسلاب ارد 4و اي ةقعاص هّتباصأ ت6 فلك نا ع ردع

 ع 8 لاق ةذاتؤ نب ور#< نع مداع ند ء قدس 0 ع 07 ني لاق كال 3 سر لع 50

 0 0 1 0 ا د دقو 10



 0 للا لا

006 

 اروند نا ريغو يذه * تركتموسرالالطا تف رءا

 اروعو ناعتربي رقاولا رفع * اهاهأب ودين الإ دعا تادسو

 أريثو تا ةبارك الفك « اط 2 م ةيئلطم لك

 امنه ىنخاو لالطالا نود يهو راردلا نم اياقلا موسرلاو رايدلا ران ١ نم صخء_.ثام لالطالا

 امف سينا ال يتلا عضاوملا روعولاو رفعا اهدحاو ءابظلا رفعلاو سرادلا رئادلاو تريغت تركشتو

 1 55 0 نم ةعفنرملا ةيلاعلا ةعطقلا بثكلا و لما نود مو" ةفرثلا شرالا ةيانا

 نيتييلا يف ىلصوملا قح_سال ضرالا نع ًاءذتم ناك اذا ريثو شارف لاب عفت رملا ماتلا ريثولاو
 '| اءمف سيوطاو يطسولا ىرم يف ةبا.سلاب لقت فيفخ اههبف مهاربالو رسصنبلاب ل ا.ه ينا' نيلوالا

 || ةدياخل وه لب ليقو لمر فيقخ لوالا مث ثلاثلا يف حرس نبالو هلسدل هنإ ليقو لقت فيفخ

 كلام ليقألا فيفخو سيوطل لمرلا ليقؤ ىطسولا» لمر كالامل ىناثلاو لوالا تدبلا يفو ةكملا

 لو لش فيفذخر كل يلطعسولا ى رع يف قاطم كرا. اهدا توصلا ده يف ديعلو

 تسل قمح امهو

 أروم كدع حراا اهلع د فسو د# اريج ليلا أهرسح راداب

 د أريست رتسمو اهصار عل #2 مخ هل. بارتلا قد

 /1 ْق ضئر *الو 8 سولا قر - 2 ةبأم اكلات 3201 اة ف.ةذ حج اسم نبا نيترملا نيذه يف ىنغ ينفع

 ْ ىلعسولا يرق قاطم ليش : يان ا 00 ءالو رضننلاب 1 ليش هدعباموموسرلا لالطاتفر أ

 : روش علصلا رمسح و امينفك" اذ ا ا َن هعارذ ن ع لح رلا رمح هنمو اه ا 1 يهذأ اهرسح

 : 0 ما و بارتلا روملاو هصح اذا سارلا

 هلو ا وأ توصا و

 أريثو بدم لا 521 الفك »# اطير تتدخل ةياصتلا 6

 ارورم نيد هالثع م ليسالكخ لراالا
9» 

 تس وص اهنمو
 ارو>ق نبا الام ا نيرق * انئامظتيارلهنكلو أذ عد

 ارو نوماه همنا 3 * ل وحجم 8 5 نا رو

 ةمنرالا هدهو ل اما داتعم لمحتملاو ةل> را سو. ىلا وخلا نسم اوهو رد اهدحاو رودتقالا

 يذلاو انا تار ل ه نكلوا ذ عد يف عمأ نير 38 ركذ يدل نحللا يف ضير غال تاسالا

 ىلع سولاب ليقث قاب هدعل ١

 1 ٠

 هس ورح اممو

 ارودحبم يكن م ت2او 1215 لصا ون لوط كيعل كالي> س 3 نا

 ْ ارسم ضار كلصوب ًانمز « نب مل لاو ينارأ دقاف

 03 أريشعو هد كدعا سفنفال #* ُهَنيأ 3 مكحدنع ىلا الذ
 ى

 سس ب بيبي
 م ا - - < مجووصو جر 3 7 دمس# ل نحال ل هب ةماهج >اي ه  ثيساتتتس“ 3-7
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 هلوق هلوا اهادق تناك دقو ىنعع اهات رقوهلوا

 كسوضص
 اهدسو ضرا نزد ن* 0 د امو #* ع مود تح ترش ةرمشدل

 اهدودص نم اقوه ناك اريثك ل اهلق كك دقو يَ مع ترقو

 ١ دلاخ نب ثراااهرز 52 ىلا كه ةرمخا و لمهر فيفذ ءاللمملا ةررعلا ا ذو يلعس ولا يرحم يف رصنلاب

 سس وعرض هلوق هف ىنغي

 مدحعتسأ الو ارحل ناوا ماكت تاب ةرش | را . |

 مدهملا رقايلا ضو اتلخ ب ل ا كتبا ىلاع
 م و كا ةباغو 2ع دكحأا عوط #*#تروغل موجتلااذا عيحشلاى 8

 هر ةقعل كاذ نطلخح # يم دلاهش نس ا نواع لاق

 ةبأم هسبلاب للا كم 2 ند 4ن 1 د ء[آ ءاإ لاو دلاذ >> نب ث رحال رعشلاو لماكلا نه هضومع

0 
 «© ا

 تحس وص

 أرومعم الها كتدوبع دلقاؤ # ىللاكب را عب راب
 ا
 : ع |

 اريصح نهدي يطاوشلا طس # اعاكف هفالخ ذاذرلا بقع |

 ١ اهدحاو هنم ةذوذ ٌُ رومالا تقاوعو ةماقم هدعل ماق اذإ هابأ لحرلا بقعو رق دعب م نالفل |

 ةرو نب مهتم لاق هدعل ىأ هنالخ 4 وو رطملا راغص هدا 0

 - و 0 ال 0 »# نا 5 ا 0 يب يدقفو 1

 1 أضر ص هندح وف 0 5-5 اهل قيدص كا 0 ةينغم تاك لاق ا نع 0 نع 7 3 |

 ارومعم الها كتدمع دقلف *« ىلبلا كب رضا نإ ةرشب عبراب 0

 ةسارلا تاربآلا هده نك هف هب ىنغل امو

 سس وص |

 رك ذو ىلعسولاىرجت يف الرا لح يفخ رسل اساب 2 رح دانك كرد عقلا
 1 لو ليق# تاسبالا هذه ْق نا ناالو 0 لأ مسني و توصلا اذه ُُق هم رطلا هده قدحسأ

 : م 07 ةريثك ا 3 هلو | »ع ةغاع وك د نع نع ىذا تا ناكو ةدحاط تنب 00 2 3000 ةمآ

 3 0 ورم ةياوريف 0 بهذم ىلع يلع وا لو لقت طا هشو قدحسا نع رصنلا ير

 | نبال وه لب ليقو كلام نحل هيفو قحسا نع يطسولا يرحم يف ةبايسلاب لءعر حرس نبا هانغ

 : بقع لاش 4ئمهو هادا ذاذرلا ا لوم هفاللؤ تادرللا بقع هلوقو لم ملا ند هصورعو 0
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 ين هلاك اع عاذت هالا ىلع رادغال 0 نأ" ىاز الف ال ْ 4 اننغت نا دال

 تاق من

 * رادقم نيدال هقاس ىذلا نأ #* اه تاقف كد 0

 ر ارضا لوتتءال نيا يفو ناب »+ 1 كب كرت الف كك 3 دق ش

 قف نإ ! و نحل هبفنزرحم نبالو.دلاخ نب ثرأعا رعش يف: اهلل تاغف ينغ يناثلا مويلا يف ةزعل

 ا نع |
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 اهدودص ند مفعم ءاكبلا 0 و ابلق 0 دقو ىَد ع امم ترقو:

 اه 3 06 هلو> ي راصنلا لظنت د هةر لاثع لكم دود 8 رمد و

 كا ١ عقدناف تاه 5 5 تر 1 1 ِط و ا لوا لْثَم ا هللاو حرم نإا 3

 بهذاف مايا ةنال” ىلع ىنيع 500 1 مو كانعفشدقو 3 0 تماع“ دق 3 تلاقف

 تااق ع * ةياءالكو هللا طفح يف

 2< تبو * ابرط منأ ف كقرأ

 ا ضغ ناو اناسنا هللا قاخ ا فرطل

 د ايتع ابناع كا ملو * اهلاقم ددرأ مف #

 انضقثم“ ليختا :ىيماخ-# "لد ترص نكلو

 اع>ار 1 لاا يي 0 اس نبا م 5
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 راَسَو هد صقلأ هذه لوأ ف كلذاتتفا دقو ءالملا ة زءل ءانغلاو“ يعد ع ذاق نإ ةاريدعل رعتشلا'

 تحسس ورح

 مسيملا م ا دعل فو يوقأ #خ هدوع مداش للط ن م ثديح

 تس 2 0 اا ىننيام

 رصنبلاي رحييف:ةبابسلاب لوأ ليف برس نبال ءائفلاو.ةعّسبر ينأ نب رممل رعشلا رفاولا نم هضورح

 ايصن ادهن: كيوت * ابراع ملأ لتقف تقرأ
 * ايضغ ناو اناس هه قاخ ٍبحا فراعل

 ايحتءادق قيس ناو #3 مهه>وأو يش ىلا

 اذكح حشاك ةغايا « املظ انا مرصو

 هلوق اممو

 اة
 رارضا لو.تءال نيبلا يفو نيب « رادلا كب دعسالف كنم ناح دق

 رادقمنيحالينتاس ىذلا انأ اها * تاقف رك ذ ىلع تنا نم تااق

 ظ ىذلا توصلا اممو يطسولا ير ىف ةبايسلاب لمر حرس نبال ءانغلاو ةعيبر فأن ندع ”ةزعشلا
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 تن تي صب 0

 .اغإ كنإ و مش 1 اظْغ اذه يل ت اءفف يدمو أ ءأا حاف يح دل ند مالغلا تصاخو تلات و هب

 ندا لاق 4و٠ هلاح نوءاعإ 3 .دملاو 5 ل ناكو كم كتد يب رفظنل 2| رقلاو كذذنلا تربظأ

 أوال قا لا اردت دعمكم 1 ف الإو 5 الا |هلإال ىذلاهللاو عش لاق للا كا ”ةخ أ ب نرغأ حرس

 هذه يتايل يف يعم ضوهنت مل تنا نإ فاغر يبأ ريق ىقلاو راثلا تاو ةدكلاو مهاربا ماق٠ يف ريب
 ع يل اس هيفانعق وام ىرتما كح وهيحاصللاق هن :هدجلا عرس تا ىأر املف ناغفال

 ا باص لح يل: نإ م حرس نبأ | مديو ثديحلا اذه نم ان , لزامف لوقا قرد لاو 2

 00 طلا صعل 2 اراص 6 افاح رذف كادر م ل لاَقف كح || كر 4 م جرخا بهشال لاَقف ا

 . سانلا عمتجم يد ةعانب ندبصال ت تا لعش ل نكل هللاو لاق ينع ص٠ | بعشال 0 نبا لاق ْ

 7 يرانا راا اه.نذتف اه انآ لعدكل . بهذ نم ا دا لإ نلوقالو '

 كف هللا كرابال ي ا لاذ هيف هأ ةليحال مف شرع نا عقوف لعفلا 0 هه يف ت تاغقو ىنددي>و 1

 ( خت ن ربان ءاح دق بعشا لاقذ اذه نم ليقؤ بايلا عرف هم 0 باب ىلإ راد اماق ةعم ص ا

 | ىلا الحيف 'امهل نذأ مث ةعاس اس ط نك راد ند ةحراخ ةرديح ىلإ الخديو :اميل تانلا: يتفق |

 | صقو ةعاس اندحف لجأ تلاق دم نك انجل يبأب تماعدقلاق ءافحلا اذهام ديسعاي تلاقف ةن كي م

 5598-5 تع د ترماو 4 لع ىاق قف ناك آه حا ل تلا 6 0 0 عئصأم + اع ا

 ' يدح ن هتلر تلاق لَز 1 نيو تلاق تنأ يبأب نينذأتا يرمس نبا اهل كاق 3 ” ةودكو راند '

 0000 ضير همه كَ 7-0 نفت مل تنأ نا يدج ن زها ريو ازا يراد:تح رب نإ '

 ا ا يي يع نق ا اع تر و

 . تثنح نا ىدج نم تربو ًارشع هيف مت 00 نكد تااخا ارهشيراد يف ت وا ل ىدج |

 | ينغب عقدا م 00 هاند كاعداو 2 .ع ةنخسأو دي ع لاقف اذ> ا كف م دا ا 1

 ا ينتأت 9 ىنلا ىلع قاتل د ىجبش 0 يذلا نيعتسا

 : كد ن 0 احامد تحرر 2 وص . كم ءعاي كدنع لوف ةيكش هل تلاقف امنا 0 كلل درعا 1

 ا كالذ لءفف كد ِق ا ا كيلع تق ات |ا 2 هيلا 4هب ثمر 0 الا دم نك هنزو اهدضع 1

 1 0 راةاضفتم اثنا 3 ًادينع نإ اهملعاو مالسلا ىنم مرقاف ةنع 0 بعيا تعال ت تلاق 2

 ١  امانف اح ردو 0 ا ع 5 3 مايل قاب 0-0 ا تعرسأف ذ اهءلعأف ل اها نأ ا

 ا 6 اهنم اب اب رف يدغتف لخ دف 3 نال 01 مهو ادغ مهل 'ى هه تدعم ا 3 6 اهيلاوه ةر هردع> 3 ا

 5 ناد عا تلاق ءادغلا ن م اوُغ را ا وو عم يه تدمقو اهلاومو بيشأ |

 00 ةرئع روش 2 امل 0 كشدعو ىإ تلا ىل فاق اند َُك نأ | ا

 ١ ميلا ما دعل رفقأو ىوقأ # هدهع مداشت للط نه تايح

 0 غم ليلب مكباكر تهز ان اعاق فاي هلا 00 تك ا

 1 ةزع 2 هتمر اهدي ند رد آلا جامدلا يكس تح رخاو ةزعاب هللاو ا جرب نا لاقف

 اة :ةح رابلا كام تانشدك لاقق اع تاه 0 تألاق مْ تاعفن كذدن ىقءاده ي ريص تلاقو



 00000 : هكدا

 ىنتحدف تعااتن بوطخ نم * ىقالأ ام افش 2و 0

 ظ 5 دامح نع يلح ان وأ لق حرس 5 نإ ال ءانغلاو رد ل عقلا 5 0 نم هو

 | نميسن امم وهأل 5 لدو شح كلذ اد ذ ىلذوال حيرس نبا نحل لب ليقو ىلدهالن 1

 1 ىلذطا ىلا 2 3 ءانغ

 4 مالسلا امهملع ناي تن 0 2 0 نا ريخ 0

 ناس 5 نم خم ءش ىنا دح لاق يربي زلا تح نك ا نَء دات ن 9 ىَح ل نيسحلا ) ندع

 ظ قعتش ا ا »+ رمل أو تفعدق ت 0

 ظ
 ا

 نع يضم نع ىدقاولا بتناك دعس نبد# نع و 5 م ض ريدا اذهتدحوو

 ان ق1 هلم ا 26 لا هّننأ 0 ناك حر 24 ناك لاق هةفمدم ع ةياورلاو ني ملا ند ليش

 هللا 27-0 :» ريق يأ 5 ةلولا ٠ نم هي هنقو جرذ َّ يفوع تح مارا دحسملا مزلو كدنو ينغإ الأ

 ا 5 ردا كلا لعن 0 هناوذإ صل ىلع 0 ةنيدملا 2 املف هالل_عم عض ومو 2 4ع اع

 سخي مل تح الوح ةئيدملاب ماقأف ةنداحملاو سواخلا يف م طل نذاي الف هيلع نيملسم هيا ءانغلا لجأ

 ماك واني نعام عا رتعأف 5 تح ةيؤس هنئلَذ غابو 3 نإ ل وردملا كا و 'يشب هتلع ْن

 00 نان 1 كلب 1 تءشال ت تااقو 0 رداونو 0-0-1 نسا 0 د ا ناك اهعرذ هب

 000 كلذ رءاو ' أريثك الو اليلق انغ عم 6000 لذخد دقو صخاش

 ازموي ءلالحرلا و كيدي كليفأو كادف ا امج لولا ابل لاقفاد>او انوصواو 4م :م عامسالا يف ةليحا

 و طا 1و مر أود ضءب تيم 1 85 والح كءفنت كزوب يع اسم ]و كلعم ط يف راف هيف ةلزحالو

 م 2 دو قد هيد 0 هن تن مم أمات ا 6 يح هن هاو ا !اعوخ نأث داك

 غبي متقوىفاع حو مم لعءدنو أ ديدش اع بدش امغاوتالاخلا 0 جرذف أقم :ءاحا رذار ادلا

 7 لو ههح و ىلع 5 0 هلا ود مو رق لاقفاذو ن“ ليقف هق راطفالبل حيرسن الز 7 ينأف كلذدل

 سودلا أه هرععع دو هقاح ود هردصو هئطلو ة 4ق زرع هنأ سوه .+ل ىلع ةييجحو 1 نه الئاس مدلاو بارتلا

 الاهدل نمت كرو اذهامهل لاَقذ هعارو هلاه عيظف ر ,ظ:مىلإ حرس -نبارظنفامف مدلاثامو قلاو

 ادبأ هذهىلإ ندوءتال كف ' مس يذلا هللدجاو كب لزءاذام نوء>اردهيلا اناو هللانإ حرس ن ؛ |لاَقف

 أمس كلذ ََن وكشا أمن 0 يلا ريصت نا يف ها لع 5 10 ٠ ىلدب الو ينال وم يه كتديدف 89

 تعكوَو و 0 دو تءش لاق 4. و نادعب اديأ كلذن وكمال هللاوالك حرس نب | لاق ينعاهاضرل

 |ده تلمح الإ هللا كدعنااناو يف هللا هللاف ىلع ةطاس هو دح | ىناش الة ثي دملاب ناريح قد دقرو

 اذهو ىل ةليحال هسفنيف لاق عانتمالا ىلع متدق حرس نبا منعنا بعشا ىار املف هياعيباف ف مثالا

 نم سال | ماقأو مهدافر ند ه ناريخاهبنو | لةئيدملا لهأ 510 4و رمد خرصصل تن تكله جيدا

 ا كالي وح رس نا ا هل لاَقف موعاردق نأ كعا تومصلا تاوفذ دن :ءةصقلاام سانلاردب 0 52 مسموش رف

 هنحتفال بالابر اضل 2 4 ,دملاب تسال ىرخ 25 هحءرم هنذرصالا# لا يعم رمصأ 1 نيل لاق [فرهاف
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 ا 0 3 ثدحلا قوذلا كجحاهو ثب رط :

 وهو 4ع دا قلك داق ديلولا كب نان اعد - * جزلاخلا هيطعيل ةيراحم م عا اعد غ عرفو اهانإ هدشنأ 8 اف

 هللا حلصا لاقف مكن ىلع لبقاو هائيع تعمدف هآرف تيعكلا تفتلاف لاملا هبااطف ديدحلاب لكم

 :نحسلا ىلا هودر ع محلا هللا 00 |١: ا ند هل غم تستحاوناال ا لمحا ريمالا

 ريمألا هللا حاصأ ر ذعدأ 0 كحل د ١١ لاق 2و كعلا يش ىلع هل لحام 10 ايأانإ نانأ هل لاَقف

 ديزي نب بشوح هل لاقذ 7 ام هل اهستحال لح 5 ولو لاملا هيلع لح دق 31 مكحلا لاق

 كلا هل لاقف ةليحم دبع يف د_سا ىنب راح عفشتا ريمآلا هللا حاصأ م ا ةفيلخ 0 يناثلا

 نا كاش ناكواوتام نأ دعب انسانا لئالح 2 الواوا ىت دح انسانأ نع انررفام هللا وذ كاذ تاق ند

 ك0 ؟هنافو كلعل هال 4 4 , راح يو هنإلاقيو وه 2 هونال كا م فق هما ءرفًاش ود

 ا هلا لوي بشوح يفو لاقت 6 ناسلل كك ردت ناكحاه مكمحلا هل كانالكح 0

 تشو> هةر مقو يار 1 # هج. ا 00 تشاشح ى

 .ةمطافو دبز 37 تكلا تنب او تت :||لاق يد.سالا ىلع 0 مهاربا ىنث لوو 1 اذه يف يحاطلا لاق

١ 

 ا

8 

ْ 
١ 

| 

ٍْ 
 '!تيكلا / تن ىلا نانا ا ت0 ة اف راعت ى هج ات أسد 0 حاح اهو 0 ِ ديلولا نب 8 بلي

 ا | اعدقاسكرب نوك ربت اه نايا لآ اي !نريخ هللا 10 رح تيمكلا تْنب ابل تلاقف اماع اناك بهذ ياخ

 , ا وعتيطعاَو ىنديو دسإأم كيلا انك اريح دلل ؟ ارحب محا لب ان 1 تا هد

 هقب مقريو ر 0 ىدعف لئاحملا يف سانا هد 2 دسالو ادبا ىتببام فرمثلاو دجلا نم

 ََن هللا دمع نا مهارب ا انثدح لاق محن نب بوقعي انثدح الاق رامع نباو يَ ( ينريخا ) بقعلا

 1 ا ٠ نيملا لثفم ءايآ تيكلا داو ليييزا ني ةملس نب دمع لاق لاق يحاطلا فاصخلا ديز
 .نيح هر رعش غابم :ناكو دمت نب ناورم ةقالخ ىف هناك نب رشعو تس ةذس يف تامو نيتس ةئس

 | ةصاخ 0 ةباور يف لّئارسأ نب بوقعي لاقو اند نيناكو ةعستو نتامو فار ١١ ريح تان

 / قافا مل م هسفن دوحم وهو ولا 2ك :ع يبا تردح لاق هنا تكلا : لهسملا نع تح هلع

 أ ينا ت0 ىل لاق مل 51 نول 00 5 مهللا دع لا مهللا 5 لآ مهللا لاق مث هيليع حئفف

 تدبلا ادع تاك ىب ءاسأ توح ن 1

 انينصحم ريغ نوعدارب * اوقلا ءافسءلاو طورضعلاعم

 ىنايلاق مثكيذلءامدلاموحب يرا نا تيثدخ الا طق لياب ت>رذام هللاو رودفلاب افذَق نم.معف

 نولوحف اهنمز وشن ومهروبق نمىنوملا هيف ج رح قد:> ةف وكلا ربظن رف هناتاياورلا يف ىغاب هنا

 ناركم هل لاقي عضوم ىلا يب ضءاف تم اذا نكلو رهظلا يف ىنفدن الف مهروبق ريغ روبق ىلا
 | ىلمسملا لاق ةعاسلا ىلا دساىنب ةربقم يهو هيف نفدنم لوا ناكو عضوملاكلذيف نفدف هيفىننداف
 : ةنامو نيرعشعو تس ةئس دمم نب ناورم ةفالخ يف يلا تامو

 وص
 ينتلنق يت ىلع يناحرو * يبفن هيفكب يذلا نيمتسا
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 ظ حايصلا 0 ليعمسأ دلوناكف ناطحقو ناندع نيب يلا ةييصعلا ىقمانأ هام نا روظب ناكو ماثه

 ١ امج نعل لها احبف ىلكلا رعش نووري ىنرمضألا لثاو نب ةءةلع دلوو سق نب ثعشالا نبا

 ةمقلع لا ىف لاق هناف نده الا

 اتملضم :تفونأ نم اياق © انعدجا ةعقلع لاالولو

 ليه.سا ىف لاقو
 بعءشال براقملا عدصلا وعاش هل # انساو اقت> ليعمسال ناف

 تكف دا ل نه ليف أو معلا ىلا جرخح ةلل ءاوآ ةمقلع نال دن هدنع ةمقلع لال نآنا

 ىلكلا لاق .لأق لهس نب دمحم ىنثدح. ةملس وبأ لاق يحاطلا لاق كلذل اع

 وا 3 ينام ير ناو # دسا يف نم 2 يعاب: يلرسام

 رانيد فلآ موي لك ىل ناو # مهاب ن* يلو+وز مماو

 تيمكلا هباحاف
 زاك ليكي رق معاف ةفورمم هن سا ني ما
 راعلاو يزألا عانق كوءنق دق * مهب تئنش موق نم كما نكل

 ياكلا هل لاقف لاق

 دحالاو .تدسلا نيب قرش قع * دسأ نق 0 اذهمؤالا حرس نل

 تاقف يلكلا تو كنإ تبي يبأل ن تلق لاق: تددكلا ب لبا ىدح سنأ نب دمتم لاق

 57 اناا # برت نم مسالا

 نيذلا مشاه ينبو ىلع تر 2 الأف ر

 ترك ذ ولف مالسلا هيلع ىلع ٠ ءابعأ كو هيمأ ف لا يكل عاطقنا مم تنأ ىنباي لاقف مهالاوتن
 ةمأ ينب نم ًارصان هل دس ألي ضيع د نك و هرع ىع لقأر ىلإ كر

 ناكف هّيلغو ًامغ هتلتق مهرك ذأ نع كسمأ نإو هولةىلع ا ممم نا تاقو ةيمأ يني هيلع ترذفف

 هتيسن 080 َلَوأ فو ىلكلا م أو هيلع بلغف هباو> نع يلكلا 00000

 كننوص
 تر نك ليل # برت نم. رسايالا

 ى نعو ينءىلس 0 تدي اان ل1

 مكلا 4 اع دهشنأ 1 او ةما يان 0 اف هياع تزءغو

 يح ام>يه نإو # انينغ مس ساي هل

 بصنلان ءايصن يلم .* ايالا : ةثداج ىلع

 اقرا لاق شفخالا ناماس ن ىلع رح لوز نع لا كل ليش 1 نبال ءانغلا

 ناك ةملاس نب د# لاق لاق لالا هللا دبع نب مهاربا نع بيبح نب د ن ين ركسلا دعنا

 تاصلا نب مكه اتيمكلا حدف اتم هيلاو احم هلثابأ ناكو لجبلا ديلولانب 7 0 554

 ب 5 اه اهوا قتلا هتديصّب رمع نب فاسون فام ذئموي وهو
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 ديلا شلح لا سسللسشلُاسش ت52 2 يي يي ا ا ا ما م ا م م م م ا م

 ماتا يأ بيرقلا تءمعاو مع نبا ديعبال ترص موف

 ياصتعاو توق هّللب ل ىلا فقوملا ىلع يتحفص ايدب»

 ةف هلوق هدشن اف يرستلاد لا لع تيمكلا لخدولاق ىنا رمل لتقتسا لاق
 تدي كيلا الا ناك نإ *« ام كفيل نم دوحلل لقول

 فدل كرعو هنن ىارلاو # رايس تاو ركنا
 تدصفلا كفك مون لكف * له٠يف لاضناالضف تزرحا

 تهعام "نضمن نم اعمح انك * اريث افاحو امك ناو
 0 حل اا ااا وجب لابو وت

 3 ' بحت# نيفتعملا نع تأ »* و تدعوزنادعولا فاذمال
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 دق هنأ هغامق همك ناو ىدموم نإ يعدم باب تكفل لوسملا رضح> ولاق مهردفلا ةباع هل صاف ْ

 نذؤ نودشارلا طلاق موق يد و“ نإ ىسعيلا لح دب نءر>اناكو هب ف>:باف تارشلا هيلع باع

 اكدمارلا عم تكف ت_ يعد ترض امل ينا ري ملا
0 

/ 

6 
0 

 : انئيلخادلا ةلزيم حبقأو د ممنامسا نسحاب تزذف 33

 نا درب نإ دل ىلع تكلل لخد لاق ةيشنب رمع انثدح لاق ىاهملا رمصأ نب سيح ( يتربخا)

 هك اة باهملا

 لاهدشا -ىف ك د نع هنادلو .* ةحح ةردع سل شويا داق

 ينم دل>١ يهو بايلاب ةلغبلا هل لاقف اهتم كرقو ذَح لاقذ ةورلا اهل لاقي مهأرد دلخم مادقو لاق |

 ضظ0أ1]111]1111110]|]|]|]|ز|]|]| | | 0+
 صفح نب ليءمسأ ىندَح لاق ىومالا 5 وبا ينأدح لاو عكو تفل نب لع ) ينريخا ( ينبا

 تخسحاف ماه ينب يف تلق كنا كيككإ تلك لاق هم رغ نبأ كوس لاق ليصت نتا انني لاق

 لاق هناك نا نع ةيواعم ب دما ندد لاف 0 ليلع 0 نسحلا اقدح الاف يفرصصلا نار<

 صأ دشنتسا اذا ناكف داشنالا ديالو توصلا ند نكي ملو مصا اليوط ديز نب تيمكلا ناك
 نب بوقعب انثدح الاق رامع نباو ىمع ( ىنرب>ا ) داشنالا نسح احيصف ناكو دشناف لهسملا هنبأ

 ءامح بيس نا لشزا نب ةءاس نب دمحم نع يحلطلا هللا دبع نإ مها ربا انثدح لاق لئارسا

 يبا نب ىلعوجوي ناك يباكلا شايع نب مكح هل لاقي ماشلا لها نء !ىعاش نا نملا لها تيمكلا

 هباحاف هيسو هاحهف تيدكلا هل بدتناف ةيما ينب ىلا اعطةنمناكو اعي> مشاه ىنبو مالسلا هيلع بلاط

 نيبو هنبب عقو امل مالسلا هيلع ىلع نع هرمش يف حضتغي نأ فاي تيدكلا ناكو امهنيب ءاجولا حو
 1 هت حس ص يل ص سس لس م ل ع ص يصل ل و م م حم ييصسو عل

 0000 000 ا خذ ذ ز ] ز | 1
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 هلاخا ينرتالأ تيكا ليقف ل اوذا دروتام لاق بتاكل نع سيح نب دع ن هللأ ديبع

 ديز نب تسسكلاىور دقو هبلغ اعزج هينرا نأ قطا ال ينإو ءاوس يدع هتنزرمو ةتئرع لاك
 نيسملا ينئدح لاق ىلا هباتك يف ةبتع نب ديبع نب دمع نب رفم> ( ينربخا ) هنع يورو ثيدحلا

 يوادصلاريمع نب ديعس نب دمحم ىنثدح لاق حاص نب ديلولا يف دح لاق يدزالا ىلع نب دمم نإ

 |ملع ىلعنب نيسحلا عم هثعب سابع نب هللا دبع نا ينئدح لاق ديز نب تيءكلا نع هيبا ن

 هابا نأ ين ريذاف كلذ نع هنأ أسف ة ةيقعلاة رح يعر نيح 1 ل رم يمر يت ىلهب لمحف 9

 هيسأنع ىلع نب 2 هب كرخا“ ىب نع ينااستا كل مأ ال ىللاقف سادع نءا هب تثددف هلعف

 طاصوبا نمحرلا دبع نب قورسم انثدح لاق طظحالاحارسنب نسا وبا( انربخا ) ةئسل امنا هللاو

 روك دم نعدبز نإ تيمكلا انيدحح لاق ىدسالا دع زرت صفح نط يعاني. هق نين وسلا رد

 اذكه ىدس تلقف تلاق لضف اناو سو هيلع هلا ىلص يبناا ىلع لخد تلاق بيز نع ٍبذيز ىلوم

 ةدنَقَع نب ديعس نب د ن نبدمح | سايعلاوبا (ىنثدح) كيئحوزلحو نعمهللاناىللاقف تلاق _ترتتساو

 أ ُِش 1 لاق يم كو 27 0 : ني لاف حارس نب نما دع نب 3 ينثدح لاق

 تاانس لاق دعز نإ 01 ىنادح لاق ناماس ينأ نب سيح آ فحم لاو ملا سي نبا

 لحد لاق داعم خلا كداؤل تأ ةلا كءلع ضرف يذلا نا لجو نع هللا لوق نع ء رفعج بأ

 فل ن د ( ىرخا كول وكلا داعم لاف امع يبا هلاسف قكردخا دعس ينا ىلا ينأو نأ

 قدح لات ؛نارهم نا هلا دنع نب دم 3 لاق نإبا نب دم نب قحسا ينثدح لاق عبكو

 ىلع يدسالا ديز نب تيمكلا لخد لاق هبا نع ةربس يبا نبا دوراخلا نب هللا دع نب يعإر

 لئاقلا تنا تيك اي هل لاقف مالسلا |.رياع ىلع نب دم رفعج يا

 رباصملا ىلا رومالاو ةسيمأ ىلا ترص نآلاف '
 لدتل ةيقتلازا كلذ تلقنإ امإلاق مكلضف 320 امندلاالاهب 500 هللاوالو تاقدق من ل : لاق

 لاق ىعب رلأ . نمحرلا فمع نا 1 انندح لاق ىنا 5 لاق يرا ارنالا مساقلا ندم ( ينربخأ)

 ند 0 ذاعم لدم لاق يدسالا .يعالسلا لس 1 3 دم ًأانيدح لاق يدسالا ركب نب دمحأ امدح

 ريهزو سدقلا وما لاق نيبلهايلا نملب اولاق نييمالسالا نم مآ نييلهاملا نأ لاق سانا مقا

 انأأي هل ليف لاق ىعا رلاو لطخالاو رير+و قدزرفلا لاق نييمالسالا نشا ولاق صرب الا نب ديبعو

 ىلعنب نسما ( 9 ا !نيرخ آالاونيلوالا رمشأ كاذلاق ترك 1000 ركذ كان ارامدخت

 ديز جرام لاق 000 وب انثدح لاق راكب نب ساسلا انثدح لاق ينالغلا ايركز نب دحم انثدحلاق

 لئاقلا تسيلأ نفميعأاب امم جرتسا تيدكلا ىلا تل لع لأ
 ماوللا ةمالم مكيف مس # اقلااا تاظفح اذا ىلابا ام

 تكلا هلا نك
 لج لوح ناني ااط لظت * ةدئو نود اب يسفن م 21

 نا نع. سبديح نب د# نب 006 مع نع ىحت ىنادح لاق ىدنزيلا سابعلا نب دبا قرا
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 2 لاقنكحو ءالؤهنمولاقف

 ب رقت قنات مف هللا ىلإ * مه نذلا ضيا رفنلا ىلا ظ

 لاق ءالؤه ن 3 .٠ كحنو ين>رأ لاو

 ةعاوار ام ىضرأ لو هر قط ينالوا ماع ي
 بحسمو لأ افطع فن 5 ىلا # ةذوم اح يفد مهل تضفذ

 بضغأو ا ىلع اب * الؤهو ءالؤه نم مهل ت تنك
 01-5 ميف يذوال ىناو * ابلهأ ةوادعلاب يمراو عرأو

 د ( ىتا ند رعشأو يقع ند ه رمشأ هللاو تنأف عذأ مث عذأ يف 0 را قدزرفلا هل لاف

 لاقسنأ نب دمحم ينثدح لاق ريكب نب دمحأ ينثدح لاق ىزنملا ليلع نب نسحلا انثدح لاق نسحلا
 تاق دق 7 هل تاقف نا ةمرلا وذ مدق ال | لاق د 1 مكلا ن نضع تيحكبلا ةيوار لهس نب دمحم ىنثدح

 تاقلاق تاق * 2 ىل لاقف * ىكسني ءاملا اهنم كتيع لابام # كتديصق اهب تضراع ةديصق

 بلا ةببشلايذ نم نين نع | * بلقثم عاقبالا بلط اا لع

 تأطخأ الو تدص اكل لوقينأ ناسنا ردع ام الوق لوقتلكنا كحيو ىل لاقف اهايا «دشن |

 كلذ مل يرد وأ هل تلق بيرق عقت لبا 1 م اديعب 3 الو هب يب الف “ىلا فمصت كنا كلذو

 لاك فس وأاك ةماعلا 0 ل داش صا 1١و كتر حار ان ناجل كنآل تقل نع

 ليممسأ ينثدح لاقل رئارسأ نب بوقعي ترحب ناق راك هلا دع نإ دعا (ي رع تكسف

 اتك ردأ ناثدح تيمكلل تناك لاق ةيوارلا دامح نعل سرا نب ةماس نب دم نع يجاطلا هللا دبع 0

 وأ رعش يف كش اذاف ةلاهاألا يف سانلا .راخاب هناريذكو اهروماوةيد املا هل نافصت انناكف ةيلهاجلا
 ينوكلا ىلجيلا مساقلا نب ن ملا ( نِريَخأ ) هملع ناك كانه نف هنع هنارخف امماع هضرمع ربخ 1

 يع رضملا ر 3 يأ ن نعءيئريدلا ىن نما ليضف نب دمتم انند> لاق يلعملا نب . مهار .| نب ىلع انهدح لاق |

 هللاقف هل نذاف يني قيرسثتلا مايأ يفمالسلا !ءملع ىلع نب دم رغج ىلأ ىلع تيمكلل تنذأتسا لاق
 الا ىزه قدا كذا تيك اب لاقف هكدعتا نأ يأ ارش مكيف لق ىلإ كادف كلج تيمكلا |
 لاقف مالسلا هيلع رفع وبا هل قرف لوقلا تيءكلا هيلع داعاف ا ودعملا مايالا هذه ىو تامولعملا

 غاب يح هنديصق هدشناف تاه

 لوا ىغلا هل يدس ارخا ايف *مهريغسوق نعنومارااهب بصي

 لازفلاناوسمنب دممنب رفعج (ىنربخا ) تيءكال رفغا مهللا لاقو ءامسلا ىلا هيدي رفع وبا عفرف
 تاكل ىحا ديز نإ درو نعناسرلا ليضف نع بيبحنب ةاطرا انئدح لاق يبا ىنثدح لاق يف ةوكلا

 هلنذأتف عنص اه عنص دقوا ىلسرأ تمكلاوإ هل. تلقف را ىلا تكلا يلسرا لاق |

 نعيم ينربذا لاق نساعلا نب د# ( ينريخا ) ءاشام لقيلف لح يث وه م كاف أ ينب حدمب نأ
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 لئاقلا وه سدلأ لمفت ال لاقف ءازعشلا نيب مالا هدو
 باقثأ مكعاشأ يف تو و »# ىف وهي ثيح مومف تتلو اف

 ينادح لاق دم نب ىلع ( ينثدح ) اهدعب تي ىلا نع تيهناف لاق تدبلا اذهب هل رفغ دق هللا ناف

 2و2 نر ا ار لوش ينأ تمس لاف ف نال كاوتش ن١ مهار | ينادح لاق ىلع نب ليعمسأ 1

 ىنب نم تلف تار ءا ىأ ن د رع لاق تود نم تأ تنأ ا الا ىأ ن هم لاقذ ما 13 مو هيلع |
 )ا ع

 ديز نب تدع || | فرعتأ لاق من تلق تنأ ىلالهأ ىل لاق عن ت تاق هع 0 ا نم لاق كي

 يندشنا لاق 0 تاق ايش هرعش نم طفح ا لاق يتايف ندهو ل هللا لوسراب تاق ظ

 هلو ىلا تغلب يح هك # ب طأ ضيللا ىلا اقوش امو 0 ط ا»

 تعشن# ٠ قل اسعشم الا يلامو د ةعم د 2 ََك 1 الا ىلع

 باك يف ( تدحو ) ةد.صقلا هذهب كاهللا رفغدق هل لقو مالسلاةياع ا رفاق تدع. 2 اذاىل لاقذ

 محازم نب رصن ىنثدح لاق زارا يدهلا ماثه نب عسرلا نب ناملس ينثدحيفوكلا ي هرملا طي

 # ماهم متمباقل ن ه#هدشنب ل>ر هيدي نيبو مونلا يف م |سو هياع هللا ىل< ىلا يار د رع

 لوقي لل و هءاع هللا ىلد ي لا لمحف لاق يدسالا ديز نب ت 0 ليقف ةثع'تلاتف لاق

 يزتعلا لءاعنب نسحلا انثدح لاق 000 نسما (ىنريخا)هياع يف *أوا ريخ هللا كاز> هلا

 لهس نب دمحم ينئدح لاق يعالسلا عدس نع ١١ نب دمحم ينثدح لاق 0 ا ينأدح لاق

 ىنمهع.ساف ًائيش تاق دق ينا هل لاقف ةفوكلا مدق امل قدزرفلا ىلا ترهكلا ءاح لاق 2 ةيوأر

 هلوق هدشن أف هتاه لاق 00 5 انأاب '

 بعلي بيشلا وذو ينم ابعل الو * برطا ضيبلا نإ قوس امور

 بلطي ريلاو ءاو> ينب ريو * يهنلاو لئاضفلا لها ىلإ 9 و

 انليق ناك نم برط الو برطن اذ ن# اماف كلق دحا هيلا برطام ؟ىش ىلإ تد را

 00 لاقيه وجا زيزملا دبع ن ؛ دحا (ينريخا يلا برطلاتنا تكلا ىلإ الإ

 ينأ 5 اهرتسف تايم_ثاطا لاقام 5 ناك عملا دياز نك كلا لاق اال لوي يأ نعم ؤ

 ديزنب تس 11 كعا نب 91 اهىعاشو رمضم خم 5 سار 0 انأاي هل لاتف لاغ نب قدزرفلا

 نأ تنحأف ا رعءش ا يناس 000 لاق كتءاح ف عا نانا طل صاةلألاف قدسألا

 هرتس نم ءىلؤأ 6 "و هركسا ىف ع احق ناك ناو هنعاذاب قل ا ناك ناف كاع 1

 تاقامىدعنأف ف ال ردق ىلع ك 0 نا ود>حرأل ىلاوع ند 5 كلقء ماقدر فلا هل لاَقذ ىلع

 لاقف يخأ ن أابا ب رطت مف ىل لاقف لاق * ب نطا ضنا ىلإ اهون امو كي نلف ظل ١

 لاف سلا ناوا ُق 9 8 بمعلاف ىحا نبا 1 ىلإ لاذ © بعل نيقلا وذو يد يمل الو

 بض# نائب .يتبرطتي ملو * لزتم مسر الو رادو ملو

 5 : لاقف ىخحأ نبا اي كبرطي ام لاقف
 بضعايمما نرقلا ماس سم | * ةيشعتاح راءلاتاحئاسلا الو



 )مؤ١1ا(
 000 ا سس

 ترمكللاو دعو 3 مكلاب قدزرفلا 52 لاق ة رق ؟ نبأ ن : ع تا مهأر قررا لاقيعازألا

 محق يأ نوكت 2 يرد سلو ال لاقث كونأ ينا كرد مالغاب قدزرفلا هل لاف يد ذكموب

 نب .يادمطا دعس نب دمحأ ( قوز لهق اذه لثم يل سماه لاقو 51 اح ىلع لقأف 0

 حيصمانثدح لاق لاما يسع نب د# نب رفعج انثدح لاق ينيسلادمم نب ىلع انريخأ لاق :ةدقع

 هللا دبع يبأ ىلع تكلا | عم تلخد لاق كالا تاع 0 نب دمحم انثد_> لاق ماقلطا نبا

 لاق 5 ةاهما لاق ما اظع ماي اهنا لاق كدقتأ الأ كادف تلمج هل لاقف مالسلا اءماع دمم نب رفمج

 تيلا اذه 1 يأ نيح ءاكللا 2ك دكا برك عا ضع ىلا هللا دبع وأ ثعلو تاه

 : لوأ ىغلا هل يدس اة اف“ مهريغس وق نعنومأرلا هب بيدي ٍ :

 نلعا امو رسا امو رخا امو مدقام ترمكلال رفغا مهللا لاقف هيدي مالسسلا هيلع هللا دبع وبأ عفرف

 نب دله لاق لاق ةيش كك 0 ني لاق ىلهملا رمدن نب تايد ) ينريخا) يذكر يف هطعاو

 0 مالا || امماع ىلع نإ دم رفعج يبأ ىلع انذد لاق تم 5 50 ا ينادح 6

 تيمكلال رفغا مهللا تيمكلل رئغأ ميلا لاقف# ماتسم متم باقل نم # اهاو ١ ىلإ هدسف تيكا

 1 .>ااماللاو تيمكلاهلل اقف 00 اد ىلا اناطع أف ىلع نبدحمر ءدح ينأىلع اموب حدو لاق

 تي اسلاو ولا تايثلا امأف ةرخ الل يكبح ا ىنكلوهيدب يف يف يس نمتبنال ايندلاتدرأ ولو ايلدال
 اميماع نيسللا تذب ةمطاف ىلع انا>دو 1 بابثلا لبقو هدرف هليقأ الف لاما امأو ان ءاكربل | ملقأ انآ

 م 0 اكو اهدي 4 5 رق وس هيف حده تءاحو تديلا ا انعاش اذه تلاَقف ماا كلا

 ا ( امسدلل كح 0 | اقأ ال هللاو ال لافو هانيع ت 0 ارق بك سم وأ رانيد نيثالش الترا أ

 ا لاق ةسان .؟ نإ ن تاج 3 دم نإ هللا دينع نع ى رع لاق يديزملا سايعلا نب كا

 لاف دنبأ م 5 قارعخو 3 د "الاخ هيلع 0 تن 5 نإ لول 2-0 000

 دعب رفك ىذلا كوبا هل لاقف ملم يفأ ىلع لهتسملا لدو لاق كابا بذكت الف كف اوباصا دق

 نسحلا انثدح لاق 7 كل دعيت 0 | دك لاف يك ) لرد هنم 00 مسوبأ قطاف :

 سيخ ابعص مالا ناكو رقع يأ ا قدك ىلا ني لوما نيسعلا دحا لاق يدعسلا م 8 ظ

 ةعقرلا ر 1 ف 0 هلاح وكشي رفعح ىأ كت
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 0 هلق امل عامسالا ق قآل لطاباا وح 8 35 : ؤ :

 ارهأ تاسعا نو قالتو 8 ارك دلل هللا للقلا 10 |[
 نب دمحأ ين :.:دح لاق يزتعلا ليلع نب نشحلا انئدح لاق رامع نب ا ديمع لب كل خأ ( ينثدح ) 1

 دمملا تع“ قلع تيمكلا نأ لهتسملا لخد لاق يدسالا له- نب د# ينئد> لاق يدسالا ركب

 لودي ىذلا وه كابأ اح الو هللا كايحال لاقف ري 35 نه هل لاقف ىلع نبا

 رباصملا ىلا رومالاو ة .هأ ىلا ترص نآلاف

 اذه لاق ناك نئاف ىنباب كسار عفرأ يل لاق م 24 تدبلا تفرعو لاق ام ءايحتسا تقرطاف لاق

 لاق دّقلف

 بصغي نيح هدم [.صغ را رف # ريناد زوح ه رك مكمناخ

 تاق لهم ماي ءاسنلا نم كءحمبام لاق مث م ةعاس ينثداحو يف 4 ام ضع يلف لاق

 محسأ 101 هنزب الثح * اهعر ةمأق نم بدع د 2 ع

 رظم اهباع لد 1 اكو 2 قرقم نا 1 اك
 نب بوقعي انثدح لاق ىمع رشا زراف هل ماو سودرفلا يف الإ باصتال هذه. ينباي لاق

 ناك لاق 00 ١ نب د نع يحاط طلا فاصخلا هللا دنع لا مهارب | ينأدح لاو 1 ظ

 تاذ 5 اع بتعق ل ؛ ز> لاغ هلت ريشأ“ ةسدم فودص اط لاقي هلةبراخم اف وغشم ا ديع ل ماثه

 يلام لاقف كدب , مودغم وهو تبع كلا هيلع لخدف مالك اهأدس اللا فاحو اه 0 يي يف مو أ

 لوش 001 2 0-0 6 1 قرطأف ةصقلاب ماش را هللا كمغال ناكل 2 اموهغم كارأ ١

 تقيرشت اهاثم كالت و * فودص ك. ءاعتيتعمأ تدع -عأ

 فوغشم احب تنأو اف * ايئاد كسفن مول: ندمقنال

 فيعض و اهب يوقلا الإ * اهاقثب موقيال ةعرصلا نا

 ضف تربكلا فرصنا و هتقئتعافدللا تذهن و اه || لذ دفهساحم نم ضهءوهللاو تقدص .ماشه لاقف ظ

 أ فكل نا مدس ينرخأ يحاطلا لاق اهلثع هللا تب و ايف فلاب ماشه هيلا

 تف عشأ و 3 هءاع لخ دف كلم دنع نب ديزي ىلع ديز نب تيمكلا دقو لاق ديز نب تفك

 اهعاتنن ن نأ يرتفأ عابت ةيراج هذه لهتسملا ابأأي هل لاقف رضاح ت .كلاو هبلا اهل دأف سلا ةمالس هل
 لقأ قع > رعش ىف ىل اءةصق لاق كننتوش الف ايندلا يف الثم اه نإ ير امو نات هؤملا رع هللاو يأ لاق

 ترمكلا اقف ك كبأرإ

 فارظلا لت تلضف اهنا« الإ نايف رابنلا سوشب ىف

 فارطالا ةتؤءُش نكملا ةثئعو بوسءأ مر ةض ةضغ

 فاح ريغ لئيم 2 رغنو اطد انا

 فائم دبع نباان حصنلا لبقاف 0 ينململا 4 هم قوف تقلخ

 ب 00 1 ل ا ااا اا 6 4 نرخ )5 ةس ةزئاج هل 26 للا اي كحصن انا.أ دق لاقو ديزي كدحضفإب
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 هيف لوقي يذلا هرعشلاقف م اغلا ىلا ي 5 باطو قداوتو مهاجمالا نب :ىعلا 0 نه ايح اهف كر ١

 ١ لؤَقيَو كلما دنغ نب ةماسم ين#رئازفوقو رايدلا فق *

 رشات 0 نأ: تل ديل وار اما

 اهلا ىلا روذالاو د 1 0

 ”كلذبو مشاه ين ىا اهزياصمىلا رو٠الاو ةيما ىلا ترص مويلا دارا امنإ ينأ لاق. نسحلا وأ لاق

 1 هرج نا 30 0 الل هل نق ةشلا اذه هنا كو هرجع نيح سابعلا يبا ىلع لكلاب هنأ خت>ا ل

 أ يف رفخب نأ لس لحرو حبيتو يراوج ر ةذأق' َنيتمْولِإ رمأ لع ترجأ دق ينإ لاقش ماههب لعرأ ١

 ريمأ ناف مكحلا نب ىبحي تنب مكحلا 0 ةماسع رحتساف كلدأ ينكلو موي لك[
 ريغ لبق ةارعاو يد نيب يد عب ذأ ىلا 5 تكلا لاَقف دايعلا ةيالول هحشر دق نيئمؤملا

 دو نأ هش ىلع نيئهؤملا د 1 دقو هيي ناكو نيئمؤملا 0 نبا ةيواعم تام م لاق اذه

 دنع  كءانب برضاف ضماف مويلا كلذ يف هروزب وهو هيغل اموب يو امو خويسا لك هربق |

 عدلا مولا يف تمكلا كلذ لعفف راوحلا نم نك يدلك آو هعم رضحأس يناف هب رحت ةساو هيبقأ

 ظ 0 ال 1 اي دعا مديت هلم ناف نيدزلا د ن ةرام رشي رحت دبر ن ا ا
 ا ؛سايعلا ناد ان, 0 هك ىح صالا هيلع مظعي لزب 0 ءاج الا لع راع تاومالا رافحا نأ ' :

 ا اجرح لاق رايألا ديع نب ر>ح انثدح لاق خيش يبا نب ناماس انثدح لاق ىديزيلا

 أ كيبل نوداني نيبابتلا يف اوجرفع مهب ليال وهو ريثما ىلع بطخي وهو يرسقلا هللا دبع نب دلاخ

 لاقف عج و اذهام رظنا هناوعأ ضعبأ لاف ءانم || 8017 ظنذ ةماسم هعمو ماشه ءاط ا هف ا

 ا لاَمف اعزذ لوش 5 0 0 نسششهدف ريذملا ىلع بطخ وهو مهريخ كلا فرعو رفع> كيبل رفعح

 ل بصق نط و لا ىلا« 0 لعجف اوذخاؤ مهلا ىاانلا جرح مث ءام ينومعطا ظ

 | رم نإ مسوي مدق اماف اعيمح مهقرخ قرحم 2 لعشي ىح برضو هنضتحا لح رال لاقيو طفنلاب ظ

 هيف هلوةددشناف ىلع نب دبز هلق دعب هحدم دقو تيكا هيلع لخد

 بدضملا جان رلا هي هق هئي_صح نأ د نكلو حاربلا 2 18

 تو ع

 ف يف مهفويس ا 0 1 0 0 ع 0 0 تفسوإ 0 ىلع ءاق 3 :لاو لاق

 راو تام يح مدلا هفزعي لزب رف همأتست و ريمالا دعنا اولاقو | م هؤحوف تره 0 ناعب

 3 هيف 0 دلع نع يجاطلا هللأ ديع نإ مها ا د لاو لدا 00 باوقعل 0 لاو 0

 باب باذمو تا باغ نينمو ل دعا لاق 2 مس اذه لع ديز نب تم كلا لذد ا لاق د |

 نء حفصو هع را عر ا 2< كلثمو 0 بهذي ةيوتلاو هيذك قدصلابو هسذ ةيانالاب ام |

 3 يغلا كل نس نمو لاق م :ا قدص لاق ىرسةلأ نم كام يذلاام م امههل لاق ةسولا ذا

 ايف كتندف نيئم*ءوملا ريمأاب تر أر ناف امنع هل د لو قلق ل ىوغأ يذلا لاق + هيف كطروأو :
 ١ ْإ
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 ابلامح زدقن ود لءخاوك . فكل *« ةزقم يو برحلا ردق كنودف

 لاننا وأ لق لح رب اهلتف * هدح مالا غابب ان يه نلو

 اطاح كلاح وح ترها رود © 32 0 ثحو

 اهالحما فاخبي ال مز ةدقفب ©

 اهاتتحا كودإق الا ىمالا نم ©
 ابلا*وس ديربالن م حصل ناو هل اهتم 0 5 3 دقو

 نءرعش لاقف مهماع تئرقف تايبالاب يماف اوم. ةاورلا نم هترض# ند هل عمم نا ماشه سماف

 1 1 لاقف يد_سالا ديز نب تيءكلا مالك هنأ مهتعاس نم 0 اوعحاف تاسالا هذه هيثت

 ون دلاخو ثاسالاب هللا تثكو ءريخم دلاخب ىلا بتك من هللا دنع نب دلاخم ينرذني ثيوكلا اذه

 مَلد هنأ هباكأل لاقو 0 35 0 || 2 رحال ةفوكلاب هيلاو ل دلاخ 8 طساوب

 جس ع

 أ ين

 اآهلاوأ يت -ا| ةماللا هن هي كن 53 ينأف ينل 1 رش نم يل 7 يب وحمو م م يفب مدع 3

 ليقم ا ردهلهو »+ ل 4 هياريف , مع له الأ
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 أ قدسدقف اذه يف قدسدق ناكناف تزيكلا رعش اذه لودي ماشه ىلا باتك يف اهخردأو اهتكف
 لاق اماف ظاتغا ماشه ىلع تئرق الف كاذ يف

 لوة٠ نينافأ وذ يرمتل كيفف « مكباوج نءانل اوتاه ةساسايف
 هراد مد-ميو هقنع برضيو هياحرو يكلي عشب نام يعاب دله ىلا ستكف هظيع دكا

 | صاح نأ ءاحر سماآلا نلعاو هن هن ريشع دسفتسا 3 8ك تاعكلا دلاخ رق ا.لف 3 ىلع هياصيو

 دى رمق دايو هريشع دفنا نأ درك الوورلاو 4 وأإ] د| ىلا نك كفل
 ةهزاق ءارقش هل ةلْب ءاطعاف اهترطاذلوم-هل امالَغ حرخأف دارأام دع نب ةسيئع نإ لكل ١
 | تناف سلا ند نماخ نأ هلمل هلم ت..كلا ترذباف ةفوكلا تدرو كنا نا لاقو ةفياخلا لاغب 1

 ةَش راسو ةلغيا يكرف كيلا ناس>الاو ك.ءارك | كلذ دعب ىلع كلو كل ةلنبلاو هللا هحوا رح

 ىلا 5 ةصقلاب تم .كلاريخ 0-1 سأل ال خدف | امد.صت ةفوكلا ىلا طءاو نه هتاياو ةموا

 ْ ل ينيسلا لاَقف تاعفف نافذ>و اهسابل ن٠ باس اهمنو هكحم نا اهرمأت هع ةنبأ صو هنأ سهأ

 يق ا ككَنم ٍق 1 الا ىراام تلتف ريداف 9 لقأف ليقا هل تلاق مث مب تاعفف ءاسذاا

 لوي اشناو احافدل ضرع لف ةاَر ما هنا نظن ناحسلاب 0 ههنا ظفح

 يلشملاو حاولا كلل ن* مغرلا ىلع #* 1 احدف حدقلاجورخ تدر

 0 در تويش ثأ سمأ ةميزع * و تارئاذاا با ىلع »#

 ١ قوق تسمكلا ىلا لسوف م اشه هللا هب بتك امب.هيف ءصاي ةقوكلاىلاو ىلع دلاغ باتك دّروو

 تيمكلاناوتيبا ىف اهنا م6 ربحو 5 رملا مهتءاكف تيبلا بابن مان دف دلاخ سمأ هنف ذفنيف سوملا ن

 ريخلا غابف انفع صاو ايي اهَنع نا تدفا ةعرك رح ةياخاق هلاخ ىلا كلب 0 جرخ دق

 لوقيو سلا لهأب تيدكلا ايما اهف يعري يتلا هتديصق لاقثمأشلاب يلكتلا روعالا



 ما

 مامذوذالور لإ وذالف ي م « نمواديقف تعال تع نم

 نيتم'وملا ريمأاب لئاقلا انآ لب .لاقف ول والا 8 1 يف قررا نم املج تيكا كلو ١
 اناا لا ومالا و يتصل ىلإ كرش تالاف
 دا هناا دك ندا ارت كرم نالاو
 هداسالا ةكاسللاو لتتانمل  نتامجلا ني

 رك الق ةبآ نن.ره كالا يقشع نم
 رغاوودسخىذمغرب ف #« ال الاو ةفالخلا نا

 دارا ديراب كلا دك زنا دق كا نضل انلد
 صضاوظلاب كريغ لحو ح # اطبلا جاتمم تالغ ا

 لئقلا ثنأف هيا هل لاق ؟
 اميلعقلاو دنولا تف> ناو © اولح ثيح ةب ا ينل لقف ]

 ل كروجب نم عبشاو » وأ نا 00 5
 « ان ر هكا اج نرك يمشاه ةسايسلا ىضرس

 ًاريضن اه>وو ايقاث امسح * ماشه ما ناصحلا هتئر وأ

 اريظن اقر هل ىسمأف ر * دبلا ةشئاع نبادب يطاعتو

 اروثألا منكلل ىس ند » اوم تئولطاوبأ ذانكو
 اوودو .اناعم هل مدد * نكلو حاطب لا هل موج ل ١

 ' ناكو رم نب هللا دبع نب ملاس |اهوَ ر ءشلا نكلف اذكه لاقو ًاسااح يوتساف ًانكشم ماشه ناكو ا
 | يف ذي ” نأ تيأر نا نينمؤملا ريمأ لاقو هدب لبقف تبكأي كنع تيضو دق لاق من هبناج ل ظ

 هرد فلأ نيميرأب دل را كالذي هلاد :ىو تاعف دق لاق ةراما ىلع دلال لمح الو ىيرشن

 أ ابو نيثالثو افلا نارع اع ءاطعاو 200000 غ نأ دلاخ ل 7-52 ةيماشه و نيثالثوا

 0 الاتي نع هلا اهم 4 رك عدلا دوعلاب ة ذوكلا همودق دعل 0 كلذ لعفف

 | تيكا لثمت زاح املف قارعلا نع هلزع سانلا ثدح دقو

 ظ عتق لئاكو ءفيص ةبادس © اه 4 0 ا

 ؤ
| 

 و-١.

 يي لا تل ممل

 هبرمضف د 0 هب سعأ مْ 2 و يم كاشش يد عشقتنال هللأو مأ لاقو عج رف دلاخ هعمسف ْ

 لاق رامع نب هللا دنع نب لا قرأ دقو بيبح نبأ ةياور هذه يغمو هنع ىلح م * طاوس لآ

 مادق كلملا ديعنب ماشه ناك لاقيفأ ين ن١ دح لاق فيو ناملس نب دمم نب ىلع ىلفوللا 00

 0 ىلعام لخدف رعش أمف 4 ةعقر امو ماشه بارب دجوف كعلذ ديرب هنا لاقي ناكو هللا ديع نب دلاخ

 يضو هيلع تئرِقف ماشه

 الاتقان ترطلا ردقل فانا م. تاباهو دنع يقرب قلت #

 ١ قداصلا ىلوش لاق اذاع لاق بذاكلا ىلوق ىع ودك نأ ْث ار نا نيثم ولا 0 با , رسال لاقف 1



 2 ا ريا اطل 0 نا سرا اي يع كي 0 ا ا ا لا
 < سلا 0 0 تارا ل ايلا كلا

 0 ا ا ظ ظ
ْ 
 ا+ع: | ' 5 5 - 2 2 .دسأ 5 1

 ربقلا ريا سم هلعأ اولاقف اذ ند لاقف ربقلا ىلا هرمدق نم اعاطتم هن داع ىلع ماشه ح صاف هراحا ن ْ ١

: 
 هن ىعذأ+ افراضخا 2 2< لاق 53 كا ةناف ليقف هلرا وحال هنأف ِت كلا الاناك ن 4 راح لاقف

 نيئم وا ربم | نولوش مهوربعتساو هلأ هعتشرو سغا مهلا م انه رظن ملفات مهب امن ناددصلا طبرا ش

 03 راحتسان هلق اندضفنالو انلو هلذه هلء> اف | ربدلا غ ند م هظح تامو تأنم دقو انيباربقب راجتسا ٠

 للا اهلا ا 5 اي هللاةف ت تدع ١١ ىلع لقا 5 * نا تح ماشه

 باس * يهو انب يدر امص 2 ءّن اهريغ اولوقتال ناو :

 يبلاف دعبامأ ل او مث هي 3 0 ىلع ىلصو هب هلع ينناو هللأ 75 ةيثح وزاحملا نأ ن نءنانا الو هللاو آل لاقفأ

 ةلالخلا 5 تارريجعم و اماهو يل 7 اقام ىلع ين>ا ةياوغر + يفموعاو ة ةرهغيف ىدهدباج نا

 اذهو الابو ناتوملا هوفاو الالض ل طاالا لوقا دصقلار ع ارئاح قحلان ءاعروم ةلاهلا 00 ا

 ةلزلا ع نع 6 هبوتلاةيوحلا للام :مّوملا ريمأاي يف 4 4 ءاو ةنامعلا ضفئارو يدخازوم ذاعلا ماق

 لاق مْ 16 00 نع ل

 رامغل ةنزرتع داق ع اشعل كلتا ل

 صغاصالاو 0 و 3 نوبذلا ي ودل مر فغو

 صاوالاو لئاسولا لها # مكناةيما ينبا

 ءاقملا نود يرمعو « ل ليل كش
 راك كيعل نم 0 ف ان "اد ال 0 منا

 رسام ريس و اهاللخ 39 5 معز انما ةعستلاب ان

 راوو مكنم عفاشل لا#* ازز ال ةماقلا ىلاو

 تيك اي كليو هل لاقف نيلهاجلا لهم هيضغ ةطاشتسا نع الضف نيرنذملا ةءاسال هتوبح لال نم
 امزنعل دحب لف دهعلا هاسناو ةنلا نءاناا جرحا يذلا لاق ةياءءلا ىف كالدو ةياوغلا كل نيز ند

 لئاقلا تنا هيأ لاقف

 بط# كلج ريغىف ايطاح ايو « اهءوض كريغل اران ادقوم ايف
 لئاقلا انا لب لاقف

 لهسألا بح رالاوهخانم 3 كاللام يبا تدب 3 1 3

 لخ دملاركت الث يح نمت * « ال_ذ ادلا | ائماحر أ يلا

 لالا لالا مه طهر #* نيكلا#لاو رضنلاو ةرغ

 لمانام حاتفم نسمهشلاو * اهساا ردن هع رم يرابو

 لوالا لوالا يي م ىلع 9 5 ل رفاشب 3

 مس وأ 555 نانا وأ »* 4 وا كنلملا 01 ال لئاقلاس:اوهللاق
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 ظ لوقأ نزح نئرفلا ةقض يفهلا
 اريفصلا ةاقسلا مثحمال برش.-#-|| يف هرسأ وك نع برتلا ثح

 اذه ريغ تدكلاو دلاخ نيب ةرفاملا يس ىف 0 اذه. ريغ هيف يور دقو 3 قل ةياور هذه

 نمرلادبع ين دن لاق ناحل مهار .!نب أ ينثدح لاق زارألا ىح نت دم باتك نم هد

 ا يضم ام : املو يلكلا روعالا 0 مكح ناك لاق يخللا ةيمأ ىلا نب ذواد نبا

 نبدلاخ نا لاق لدرلا جفا ولاق كم رعثأ هللاو وه لوقر كب 0-7 مهو هوم زم

 تانبو كم تانبيف لوقيام 0 عمساف اولاق هيلع هال ودق الفيلا نسحم يرسقلا هللادبع

 * انيدماي انع ثدح الآ © ةبهذملا لاقف هتريشما ترمكلا ىش كلذ هود فلو ءاجولا نم ةالاخ

 هلوق ءؤدشنأف رك ذ يتريشمل زم مام يلإ ال لاقف اهريخ ًادلاخ غلب و اف نسحأف
 انمي اين اهريغو كتذغ * مآ رمعل ىلع بت نمو

 اننئطخم فسمعت معاالو # لياد الب هايملا تزواخحم

 انيلاطاو انلق ةليكح #* دعم نم لوحتلاو كناف

 انيبراه رداغملا يلاولا ىلا * ًائنو ًابلح مهريخ تطخم
 انيحياذلا يصع اهمرتو * اهفلاع حطنت وا

 نسح يفةباهم نهرو 3ع ء اح نيثالمث يرتشا 9 * نتأل هللاو اهلعف لاَقف ًادلاخ كلذ غلوف

 نهارتشاف كلملادبع نب . ماشه لل نا ' عم نوسدو تايمشاطا نهاورف بدالاو لاهكلاو هوجولا

 ردشللا نهدشنتساو ْنآَد ف نآرق لا ا ساف ايدداو ةحاصف يأرذ نوقع: ةسأ نهب سنا املف اعيمح

 نلف زدعلا ده لئاق نم كليو لاق تايكاطا تءكلا دئاصت هندعناف
 ىلإ كمن ؟ قا رعلا لع هلع وهو دلاخ ىلا ب 0 فوك قارعلا يف ناق وه دل يأ يفو لاق

 نم ناك املو نحسلا ةعداباو ا ليلا يف تركلا يلا دلاخ ثعبف ديز نب تي كيلا نأ زر

 يدسالا ديزنإ 2 .مكلا ناق

 يف هف سمالا ذاغنا يف مهذ 1 نه مهلا رذتعاو ماثه ناَتك رضو نه هريضحا نم ار دغلا

 هللاو ىلع نع لاقذ كّقيدص يف دروام رظنا ترمكلل اًعيدص ناكو قجبلا ديلولا نب نإبال لاقف دغ
 هناكم اهماقمو 7-2 يف ريا 2 3 هنأ سعا ىلادوف 0 ولا ىلأ تعف نابأ ماق م هب

 كعفسال نأ ل ىلا لاقؤهب را>تساف كلملا دنع نب ةماسم ينأف هيف لاقو همدش ن 00 6م

 ةماسم لعفذ كلذ يفهثدو ىننب ريفسلا 57 3 لاقف ماشه نبةماسم هناي رحت 5 0 راو ع

 ن ةفلتم هراحأف را ءرعاو يضم يف ةءينصلا داقتعاو هدلا فرشب كتم :ا دقفحأ نبال لاقو

 نوَكَس تراظتنا ينكلو الك لاقف هما نم زارع نع ريغ لاقمت د ام اشه كلذ غابو ماشه

 يأ سما نيئمؤملا ع تاج نحمل انأاب ت رمكلل ةماسملاةف كلراودال هنافةعاسلا هر رش لاق هنضَع

 دقوابيرق تامماشهنب ةيواعم نإ هللاقمث كللاتحا ىنكلو الكل اق رك اشاباب ينءاستالاق كراضحإب

 كيب نو ركيذت كلا كسراانأو ءربق لع كقاور برتطاف.ليالأ هناك اذاف اذيادش اعز .هباععزجع
 ق>انو انيبا ريقب راحتسا اذهاولوقيو كبايذب مهبامث اوطب ري نامهلاتمدقت كب اعداذاف او رلايف



 0 هطاطسف 0 تنيكلا يدق اذنك نيدو ماشء نب ةيواعم ريشي ذوعي نا مورش لاق ائرلاو

 هئمب رشف ءام هف ءانايدل نتاع 8 ا هرعت ردر 2-3 دب 1 ةيحان ضار 0 بئذلا ءاغ مكممطتسي ١

 ماعلا اند ىت ةح ساس 7 0 د3 ا فق عب دايققاب اوزماي قار طلا ىلع انس ١ ان انيلك

 نان امدقعا نا ايرمل | غلبت | 2 ا 7 : 0 ايأايهل لاق ماشهنب 4 1 قاف ةسدلاع يا

 أل لإ لاف لوؤذد تقو ريع 1 وهو 00 .أ ىلع لذ دق هصالخ ىلع لاف هلم عملا ا
 يف ىلع ىنثت-7 نا ياام لإقف ترمكلا نوكي نا الا ةيضقم يه لاق عن لاق ةحال تئ>ا ماشه:

 ظ تطاحا ولو اهدضق دق لاق تزاك ام ةنئاك هتجاح نيضقتل هللاو هما تلاقف ترمكلاو انا امو يتجاح

)١1١١( 

 ظ ءاح دق بئذ انك اقف 4 لا 00 5 ع 0 ا كلام 0 ل ل 0 ع 0
 ا ا

 6-7 ء ينخعا.امو هيق_باو هنءطت ملأ هليو هلام ت ..كلا اقف يوع بكذلا لمجف اناحتراو

 ' نب دعس نب هدلع دئموي مهدي ناكو شرق فارعأ لا قي ىنو دسأ ين يف يراود

 كانأ دق 3 ةاده لا انأأي اواو ة ةسدنع و و ضع 0 اهضعإ شرق تالاحر تخف ضاملا

 1ع ةصاخ كايإ و ةماع م ا هنا لاقو ربذلا هربا يعامو لاق اهمتك ا١لإو اهب ىت كنا تملع

 | رعاح وهو اما ل < وح هللأ نامأب ند ١ وهو نيم ماوملا ريمأاي تكلا يف لاق امرطق نيب اع

 هذ كدشنب ًاساحم هل ساداف هل كنامأ تزد>او هتنما دق لاق هلثم لق 5 الوق انيق لاق دقو 'رضع

 هن لصقل هةح ماو طق اهلمع عمس أم اهل#را ةيطخ ماكتف يلكلا نا هدنعو هل دّقعف انف لاقام

 هلوقىلا ىهتتا تح اهفىضف * رئاز فوقو رايدلاب فق * هلوةىهو الارا اهلاق هنإ لاقيو ةيئارلا

 غاص ريغ باو 12 زنق 8 ؟وك زا نع تا تاكد

 رصاع الا: رم 'تاحمارلاَت "6 انداذلا انرلعت قحرد

 رباضملا ىلإ رولا عبء ىلإ: ترض لوي اهفو
 ' ةبوأعم ةه 17 ست ح ق هنداَسسأ 2 عمس | عمسا لوف هدب يف بضقب ةماسم زمغي ماج لء>و

 ظ
 ظ
ْ 
 ظ

 هلوق هدشن اف هل زد

 ع كدع فورءملاديتار نإ 30 نردالو اندال 3 مدق

 تلصو ماركلا هللا ةكئالم * ةيحم مال_ىلاب كيلع تماد

 00 5 ها هلزنم ىلا تب ىلا ءاج مث هتكسف بجاحلا نوف أ اقدح رس 8 كب ماش ه كف

 ' لاح 3 بتل 17 مهر رد فلآ نيعب أ امه هل ضو 07 ل نكرر سنع ةماسم هل سمأو ايادطاب

 مم مولا آر الاعا مب ةيمأ ون : تءمحو لاق م ماعدل ناطاسال هناو هيب لها نامل ياا

 وه اع' 5 ايم: طوخ 0 لاق م 6ع لكسو ا 53 ىانلا هلم دع ا 1 دكئموت كلت هن نم ءصق ند

 ةسانك نب دج لاق * اروكذملا هفلإ باقلا ركذ *« هيئدأوق هدشن 1 امامه عدوو لاقف هتلر امالك

 تقبسام ينعم ىلا مالسالاو ةياهاجلا لها نم ةديصقلا هذه يف سانلا تقيس ٍلوقي ترهكلا ناكو
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 انتاتح يأ ءاسنلا ينمي اننيردن هلوقو رششلا دنع كانه اهنوقليف ءاملا يف هيف نوضتخي يذلا عضوملا
 نب ىدع هب 4 مف يرسقلا هللا ددع نب دلاخ ناكو ريفاصملاك ةك-  ريط نداهرلاو اننيمرف

 نك نأ هنن هر "ذو يبا غالا نبا نع-يراوتلا ت را نإ دخأ نر لاق قارولا نيسحلا

 دقنأ دكا كك 3 قف نم ةعانخ نع ةياتك“ نأ ع رك ذو تيمكلا نب لرسلل نع يضالثلا

 ءانح 2 يورف هلع هتظذحاف # انيد.اب انع تديح الأ + يهو نغلا ايف وحم يتلا هنديضق

 هلاذفنأو ةيمأ َّ 000 راخاب هيلا تتكو ءاعه ىلا اهيدهمل اقنعاو تامماطا ه هدئاصق

 اف لوَقب يتلا هتديصق

 لوعملا كياع الإ له بر ايو * يغتيب رصنلاكب الإله برا ظ

 < لراع < ةءاهارق اع اف مشاه ينب حدمبو 0 نيسحلا هنبإ و ىلع نبديز | ميلر ةليوط هو

 الإ تلا رش رف هدبو تيك نا | عطقي نأ هيلع مسقب_ دلاخ ىلا ب ا ياما هلع

 تيمكلا ناكو طداو ىلعالماع ديلولا نب نبا نكد سبحلا ىف سدحو ذأ 1 مريع لاو

 د دام ينغلب دق هيلا بتكوشكل لغبلاو هتقط نأ رد تن هل لاقو لد لع مالفرعلا ثعبف هقيدص ظ

 | يعو تيمكلا ةحوز ين»إ ى> ىلا تحد كا ىرأو لجو نعع هلل عقدي نأ الا لتقلا وهو هيلا

 كاع تىدسلو اهباق نيب كنا :تاجد اذآق ًاضيأ عسدتي نم يو دحاولا د- :ع نإ 0 تنب

 نايتق ىلاو ليدب نب بي.د> حاضو ىنأ ىلا تيمكلا لسراف كل هبؤيال نأ رد | ناقل تجرد ظ

 | ثحإ م ا ددسف هش هرواشو ريا 0 بي.ح ةياع ىل> دق ىيعس نب كلام نه همت ىتب ند ْ

 ك..وق كءاس الو كياعمدقيال ىلاولا نا مع ةناىا اها لاقو ةدقلا | ماع صن ها دي ىلا

 تلا ليقف رداو لقا هل لاقوة رو اهرازاو اهماب هتسيل اقل كتض ع ال كيلع هتفخ د

 جرذف اهل ةيراج هعم تجحرخاو هللا مد ل رحم كنك ا تت كك 0

/ 

 ةحس ىلا هيدي نيد نام كر 0 0 0 + نات هنو اكول 0 نع

 همالغ ىمأو ةبدكلا برو لجر مهضعب لاقل ع ىنب سلات نم ساجمب رق سانكلا 00

 ىلوف هلعني هللا و و مولا ل دم أَو أ هذه عب كار ١ 51 نك حاضولا وأدب 0 هعساف |

 لخدف هيج 0 َتد كلا يدان سعأالا ناحسلا ىلع كا املو هلم حاضولاوبأ 0 ا دم ءلا ْ

 ريا 5 كل بانىلا توا 2 هيون قذف كل مآال كارو أ راادب تداضصو هريخ فرجا

 ا كب ٠ ا هودع تح 1 قولا عدا 0 ا هللا ةودعاب اطلاَقذ يد - رضحأف

 لاق اهايمس ىل مهفاشن يل 1 8 ا ىلع كالي دام أولاقو هن هنلا 0-3 1 ودب تعوم ا ناعف الو ١

 لاَ طقاسل كاطأاح ناو وح يف حاضو يأل تحل لاف بعل طا ؟ ا | ىلع باىغ طقسو !

 اوناكو ةمقلع ينب ىلا هب جرف يناوح نأ نم دبال هللاقف هللا ءاش نا نوكي الام اذه هللا ناحبس

 لاق يبا عالا 7 لاق 35 ءأأ هب 1ع طوس ىذلا طئاخلا ل 8-0 6 هادا و مف : ماقأت كوع عيل

 نم نم ةعامج ىف الل جرذ هنع فخ 5 تاظلانأ ن 3 اذا 8 1 راوتم ةدله تع 2 ماقأو للوسملا

 0 ةناطقطقلا ىلع قر رطلا ل ل 1 لاو همالغ 00 4ءم نءذو لح-وو فوذ ىلع كات |

١ 



 > رنين ف عنةتتيبم استط ف ال

 اسسسسبيمهييس سس يشل ا

 )ف١١(

 اهمانأي. ريح برماا تاقلب ملا مدقم عاش زازت نإ رض» نب سابا نإ كرذم نإ هع 0
 بلاثملاب ءاملعلا مهن ءارعشل نيعراقملا نينراقملا ةساطحقلا نييصعتما و اهتسلأ و رضع ءارعش نم

 اقورعم ناكو اهلف تامؤ ةي-اعلا ةلودلا كردي ملو ةيما يب مايأ يف ناكو اهب نيرخافملا مايالاو

 هتيصع لزب ملو هراتخمو هرعش ديخ نف تاي .كاطا هدئاصقو كلدب اروي مشاه ينيل عيشنلاب

 ضنان يت> هنافو دعبو هنايح يف ةغلاش مو هنب ةضقانملاو ةلصتم ن نعلا ءارعش هءاجاهمو ةساندعلل

 اهمع < جاحي ىلود يرصبلا ءافلزلا 5 اي هتافو دعب ةيهذملا هتديصق ةئيع ينأ نراؤ لعد

 نسحلا ا يري 3 ) هللا ءاش نأ باتكلا اذه . 2 هل حاصي ر ل عض وم يف 0 دب كلذو

 دجسم يف نايبسلا ملي تيكا ازا رععألا تيلتك رع يسال د متاح ينأ ن ءديرد نبا

 نيب نكي مل ءافصو ةدومو ةطاذ حامرطلا نيبو هدب تناكو ةضاخ مربح يف ةستق نبا لاق ةف وكلاب

 حامرطلا لوق تكلا تدشنأ لاق تيمكلا ةيوارا لهس نيد ن نع هباسأ ضد يف ن”دخ لاق نينثا

 دياصقلانانع يح رتساودجملا ىرع *# تقلخ | حار طلا سفن تضيق اذا

 ةيصعلاو .ىهاذملا توات ىلع امهني لاو>الا هذ_هو لاق ةياورلاو ةباطخلا نانعو هللاو يأ لاق

 يحراخ حامرطلاو ةف وكلا لهال ايصعتمرمض٠ ءارعش نم اي ا ادد ءاسش تي.كلاناكو ةنايدلاو

 اذه امتنا مفف امهل لدقف مأشلا لهال بصعتم نعلا ءارعش نم ناطحة ىصع يناط>ق يرفد

 دم ينثدح لاق ىمح ( قرف ) ةماعلا ضءب ىلع انشا الاق ءاووخالا 5 فالخا عم قاشالا

 ! 57 دامحو ديز ل عمتجا لاق طيقل نع يردعلا ر عا اند لاك ىنااكلا سنا

 ظ نظن ا ا هللا هعزابو * ين يف دامح هفلاقت امان برعلا راعشأ ا رك اذف ةفوكلا دححس# ف

 ترمكلا بضفغف نيقبلا وه هللاو اذه نظلا الإ وه امو لاق اهراعشأو هن ا. مليأب :ةارعأ كلذ

 نالاف همسأ 0 ا ووعا عاق 00 نالف نب ورمع هل لاش ريصب سعاش م 1 لاق مث

 و فئص نه الجر الحر 1 كمكلا 0 هظفحي مل الوق دامح لاق يو 3 نبا

 أ تيدكلا هل لاق ملا 0 قحاأز زج اءْرَح هرعش نم هد_ثنأال لاق اذاف هفر ءل له ادا لاو

 اعلا لوق نع 7 رمشلا نم يش نع كالئاس يلاذ

 كرتءملا رطشةلقملا كفذَق « ةطروىف ياا وقر ْط

 0 لوق نع هلاف ه ريسفل ١ دا سس ٍظ

 انداهرلاد.صتانادلو نيردن # .امن كك ققح لوقلاب انيردن

 تيبكلا كانوا مييا 1 دامح ءاحف يرؤالا م 3 كتاحأ دق هل لاقف داح مطلب

 هول! بيصنلا رطش 5 7 5 . نووستس ةملاع كلذ 0 نون ةيزاعد نرخ ار ا و أهردوغ وعلا يتحءاملا بع ماع بصلو ءانالا ١

 ١ ةمحمملا ميدقتب ناوحجح نإ رشا 7 ةاضق نإ لفوت 3 ةياعل نب , رتشالا نب ةلضف نب لفون نب ةلمث نب رك ا[ تكلا وأ رج | ىلا مبلوأ هع ز>نإ

 يدادبنبلا نم ها دير نبا كلاثلا ريك الا تيمكلا نب فورعم نب تيمكلا يناثلا نايتخ. نبأ
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 ( رشع سماخ  يفاغألا ) 1١6



 زهم٠١أ(

 بهذف ليالا ضب يف هّشا مْ هدنع مان لعااملف ترش يعازلا ثعشالا نب رفء> نب ةيقع دنع

 لثم يف تلتقيفاحضتفاناهللاو بحاامو هللاو ىنتاتق كحيو هل لاةفنيكسب هآحوف هل مداخ ىلا بدي
 اذاف حريلا يف اهجاجز لعجاو يعدب امنولو اهرسك اف هحيتسد ذخ نكلوىف تنأ حضتفتالو اذه
 لعفف هتعاسنزم تامو ينتلتقف ترسكناف ةح.تسدلا ىلع يركسيف تطقسيفا لقف يربخ نع تائس

 00070 1128 كلف ادي اريح هلك ةلع عزجو نفيشلا ونأ نقذو هي ءرأام داحلا
 هلتق يت>هب رضي كزي 3 هفيسإ هيلا ماق نأ همي مْ هلق وه هنأو هريخ نع ةبقع قدصف

 «© ' وحك

 لاوحالا مداقت دعب مسرلاو « لالطالا ماع. تلأس اله

 لاب محك لاؤس ف5و ابرط * ىلبلا دعب اههوسر جع امد

 لافك الاححاور نوطبلابق # ادوات حاطبلا اطق ىشم نيكي

 لافتم الو ةشحاف تدل © ةيح كدا ةننا لك نم
 لاححو ةرسأ نيب رهشلا يف * اهنقال اذا اههاذم يصقأ

 لاي رخأ ففالك وا دوكلك 2 ذآ اهتهرد نوكتو

 ا ع للدللو (ماقأ نوع :لتكلفو را 0 لبق امف لايرحلاو حمرلا ةئتثلا لافتملا

 ١ ينعالا لوق اهنول

 اطايرح اهياس حيبذلا مدك #* لبا قتعت ام ةفالسو

 لاقف تيبلا اذه نع هلأس هنا ىثعالا ةيوار ئريلا ى* نإ تح قلي ترح نإ كامب لاق

 نبال ءانغلاو ديز نب تحك زود كلا هاما اذه رمقلا ءاه ال وتعارف يرش اهوا املس

 ليقث فيفذ درطعل هيفو زرح نبال هنا يملا 2 د بأ نب. ور نع رصيبلا ل 1 ليش حرس

 امف لوش باهملا نب ديزي نب دلي اه حد كل ةديصق نه رعشلا اذهو

 كاع دش قردلاو ند ءادللو هي هني يدع مط نئويطل هأق
 لاطبالا ةروسو كولملا ممه * هب تءسو مهام مهب تدعق

 « لاثمب هلثم ساق غاب # مهيب باولا شاءامت كف

 لاصن لك توقو ناهرلا موي .# إ_قم لك تان_مق هفك يف
 لالا يجر ا كاز ويتم تا 297 ودير ا ورتتمع كن وأ مو

15 52 : 
 1-3 هري>و هشسسلو تسكملا 1 :-

 نب ديز نب كلا ليقو عدس نب ور نب بيهو نب دلاحم نب سيخ نب ديز نب كلا وه

 5 يف! ند ةيالك يدم الل فاتخم او فاتؤملايف ا كولا ند ىدكحلا هل لاش نهو 3
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 ةعماتينَصَق هلا هم ىشلا ىلاشو ةياهالوم فاقحيتتاو ةيزاط ار هدجو ىلا اف عقلا راي
 نم هنو هقح هلع تمظعو هءىعأ يف هتيناتف نصدشلا واو ان تلحدف نذاف هياعانل لذ ودساف
 ظ هله ومدته هعم لمحو هيب يفيلك اي ناكف هفاهروز ةعجا امور هل لف بارذل والا

 , خرصتاهلام ىل لاقف رادلا نم اديدش اخارص انع.س مهاب ىلع انفقو اماف اهملا موي تاذ هعم تيضف

 ظ لاقو طوس هديبو هيدك رح دق وخ اذاقانل حق يد تالا قدر اق كلا هل تاع ل . ||
 اهرمضي لخاد ىلا لحرلا داعو انا>دف ىنه قرفلا انا نذالا ىلع هله اعاو انا>دف.ال_>دا انل

 لوقي وهو خرصت ىهو برض دشأ امريضي وهو سس يل يه اذاف انملطأو هيلع انممتساف

 كلذ يف لوس ناكملا ىلع ص.شلا وبا عفداف زيا قرساف اخ 50

 از- اهتدلج يف زح دق © هفك ىلع يوناو لو

 ازنخلا قرة كا لا ىلع صو :

 ,نيذلا نيتببا يتدشنا هل لاقو ارذا.«انيلا جرف ل_خرلا امهعمفاهددرب ص.ةلا ونأ لمحو لاق

 | تنك تنأ نسحلا انأأي ىل لاقف اههايا هدعنأف اهذاقنأ نم ذيال هنا تناقل همفادف انهن
 ِ ىلع 5 هوعمشا الو اذه عطش هل .لقف ينتحضف ناتيلا ناذه عاش ناف 1 8 كتفعسأ دقو

 ( قرشا ) تام ةمجلا ىفنيموي لأ ددرت, لزب لف هيلع هتقفاوو كلذ تلمفف ةمرخلا يف ناموب

 ١ ينال تن :اك لاق هسا ع بناكلا نك 1 دع نب دحا ىثدح لاق ناز ردملا نب تاخ"ن دم

 لوقي اهيفواهةشعّب ناكو ربت اه.ساءادوس ةيراح نمدنلا

 سل يف: تنأو ىف كفلتت * بهذلا ةيءاسابا ىتيعتا |
 طلو دنع ل كالا 8 ير كسلا مع ةئبااي

 0 2 انعرلايفو داو_سلا ىف كملا كيسان

 نعىلفولا دمحم نب ىلع انثدح لاق هيوره» نب مداقلا ن دن انتدج لاق لعن نسحلا 2

 د# لائق ناقلم ذئ.ح اهو ىمثابلا ناماس 0 قب 001 41 اقيدد صرشلا وأ ناك لاق همت

 هيلا بتكف هل ريفتو ضيا ابأ افحف ينفتساو هناطلس دنع ةبترع قدسا نإ

 0-5 نباي هئم كدعو يرق * ىلع نيملاعلا بر هلل دما

 615 نعسان انا ا # دقو ىلع يدجن يتم ي رءش تللابر

 قاسلاب توملا دنع قاسلا تفتلاو * قار نم ليقام اذا ىلع ىدحم

 قارلا ةيقر هيف عفنإ سيلو © مهسفنأ سائلا“ مهن يردخأ موب
 نبهللا ديبع عم ريسا تنك لاق تارفلا نب ساسلا وبا انثي لاق يديزيلا سامعلا نب دمم ينادح

 موف امو مره هل لغب ىلع خيشو هل مالغ هفاخو ليزه ةباد ىلع صخح نب رفعج هل.قتساف ناماس

 لوقي ثيح صرشلا ينا ةفص هللاو مهن اك لاقف ناماس نب هللا ديبع ىلع ليقاف وضن الا

 , 0 ضاقتا ىلع اضاقنا كونأف * مهءوطو اهءومل فيجولا لك أ
 ا سص,يشلاوبا ناك 8 7 هللا دع ىل لاق لاق هللا 2ع كلا. وا ينأدح زتءملا نب هللا دع لاقو

 1 312 1237 121 1.7 723 12 27 02 2072 د17 27 دم ا جو وسي اج ا صج ع تاج ا: اا 700 نا دس د هس بت سس عع سس ع
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 تيصخلايفلاقذ افيفح اًقرس

 ريس ثيحدولا يوكو * هود لج الواد ود هزاحاو#

 نب دمت نب يمي ىلال ىدج باتك ن 0 تر رك ثلا ىلا تدب طقسو ساوب يبا تلي: راق

 دعاك لاق لبعد و أ ىارخا لع نإ نزر يندد لات دعو نسما ىف د هطخ ةناون
 قدشنا صيشلا ىنال ساونونا لاف ىراصنالا ديلولا نب لسمو صرشلا وباو ليعدو انا ساوت ىبإ

 8 مار( نامرلا نع لدلل ندل# كلو ةىَداح راج اف ةيداحلا لاقىامو لاق ةيزجملا كتديصق
 امءلعو اهفَش ناك دقو هتنبا ىلع اهضىعةديصقلا لاق اذا يذعالا ناك لاقو اهل انا حسا كتيزذا الا

 هلوقدعتف تايزذملا يل يدع اهل لوقي مْ مالكلا د.إ رايتءالاو مكحتلا قاقحتسا هب تغلبام

 اعرق مهباسحا نع سانلاعراقول * هب مامغلا وسي عورا رغا *
 اهرغب رئاكا ينكلو لصفم رد دفع يدع تسلا 0 ال صيشلا وبأ لاق هرعش نه اههشا امو

 0 هدشنأ 2

 *# مدقت. الو هنع رخاتم *  ىلس يلف تناثيح يب يوهلا فقو

 هكردت وا كيلس نع لح نا. تيبأذ اهنع كفرص تدرا دق ساون وبا هل لاقف ةروك ذملا تايب الا
 | اهتم ا اوريخ طع ىرا لاق زانطلاا رع تيار تكف ياطيق لوثا لب .لاق كب ره يف
 هلوة تكرت فكف

 لاذم ديدحلا نم صيثو * ليقصح يفدلانم ءادرفف

 نا نسحلا ىريخا هرطا يف نيزو هظاحلا يف قيس اعااهادحا نيتردلا راتخم كر 6257 لق

 تاقيط رعشأ 5 ساو ينال لاق نم ينادح لاق ىنأ ينثدح لاق هيو روم نش يندح لاق ىلع

 لوقي يذلا لاق نيثدحلا

 ناتيوذ#<س كلان ءهادي * روحا اهب ائيلع فوطإ

 فورعمنب يمو* نإ لضفلا ىنثدح لاق ركل ءاَقلانب نيسحلا ( ينربأ ) صيشلا يف جال رعشلاو

 ليقن خر طشلابهل امداخ تعال وهو فلذ ينأ 1 2 5 لخد لاق لآ :”دح لاق يناهصالا

 قضاها: نع يملا صشلا 21 للفن هجن ارز لح نأ .داخلا اذه لس صتشلا يأ ا هل
 لاَقف ع هش ىلقف هردص ىلع نيعلا فاخن هنا مع زف هئاأس دق لاق هتلئسع

 رورذمكسملا هنم قرفلا يف * :يحدلا ولحي ردبلاك نداشو

 رورزم يهدلا هم بيحلا) # هرذص .لع نيعلا رذاحم

 أ 6ك نسحا هللاو دق مداخلا لاقف مهرد فال ةسمخي هل يماو تنسحا دقل يتايحو فلد 0
 | 3 ندع (ينريخا ) يَرْحا ل دل رعأو كادتمف مسح اهنا فكل تلق

 وبا قشمت لاق يئاببشلا سايا نب دعس نب ىلع ىنئدح لاق يزنءلا ىلع نب نسحلا انئدح لاق يفريصلا
 يح 2 لخرلا لوم 3 اماع قفنيو اهم || فاتن ناكف دادغب لهان م لحرأ ةنق نيزرنبد# صيشلا

 ظ 00 لا سل الار لاء اذا لج قفح او مصب فك اًملف نيتك الام تلتا

 كفيت ني بسسس
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  3تر 0 : م ضع لا 0 د ا ا تا تان

 هينيعئبن صيشلا ينالودشناف
 ننسىف نا اك فك اوو * نّه عقداب جب نشضأأب
 ندبلا سلاسو يهحورونو # يدبو يدئاقو قبل قلع

 كر , يف مح ينأردب « نأ ةئاخم ام 5-5 يبا

 تاي لاف يردد ل تدم زرمشلا انأأي ت تلقق صيشلا انآ ت تعا عا نأ لبعد“ ينثدح نافذه 3 لاقو

 نب 0 نع قل ؟ لوح 0 يرابالام- املا 36 - 5 ر رم ثلا ىننرعو بقالب ىف ىننوعد هللأ

 0 دشننا ا - 2 ليعدو صيش شلا وأو ساو ول و ديلولا نب مسم عذتجا لاق كينع

 1 لك دعت اع يا :م اوممسا لاقف مهعم ناك لحر عفدناف رعشلا نم هلاقام دوجأ م -

 تشل 5 0 ل ولا انآ تنأ امأ سل لاقف تاه اولاق كلش نأ لبق م 3

 07 لهجلا ىلا هتعد لزحاذ ناك ناو' * :د>او ةبؤذ ام تلعام اذا #

 لحل انيعالاوس اكلاعيرصودغتو نإ ا 2 معه ا 2 00 *.ءلا له

 ساو ينأ قلع لبقأ مْ 1 لاسم هل لاَقف كَ هشرلا هب ه.ةأ يفاوغاا 00 7 تدب ءلا 2 لاق

 تدع ادق ىلع انأأي كب ىف أك هل لاقذ

 درولاك ءارحن م درولا ىلع ب رشاو * دنه ىلا برطت الو ىلإ كال ني

 دب نم 00 نك كا او أرح دع اهدي نهو أرهخ 6 نم كتفسل

 كلت دمر لب اك ىلع انا ناو هل كفن لعق قع لقا مث تقدص هل لاقف
 اكله ل ؛ لص ناطر ل 6 2 بايشلا نأ

 كيف هسأرب بيشملا كن #* لدحر نم لساب يحسن ل

 كلوق تدشن 1 دقو كب يناكف ر مهد ا 0 هل لاَعو صيد ثلا ىنا لع قا م تق لاقف

 ضارب نامزلا نع لقملا سيل .# يذاسعاالو .يدد يركتتال

 هلوق مهدشناف كلادبام اندشناف اولاق هتلق 2 5 00 اذه الو دنا نأ ثتدرا اذهام ال هل لاف
 هت

 غ0 دما هنعأ 0 ا و
 وللا .ىدللل ذل ركذل اح * ةذيذل كاوه يف ةمالملا دحأ

 مه يظح كنم يظح ناك ذا * مما ترصف ينأ ادعا تيشا

 مركب نم كل نوري نذل ل | ا ل يفت تعا ينتنهأو

 كتاتبحو ثدوجو اوتنسحا نسأوت نأ لاقف لاق لمروك وأ لش نان رشلا ادق 0 0
 هلوق قرسف لاق تلقام توءو لوقاام رهشيف هيلع كنبلغال مث كنم ينءملا اذه نقرسال

 *# مدقتمالوهنع رذات» * ىلسافتئا|ثيح يبيوولا فقو
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 مدخل ءاقوبا هلع لح دق دحاو عون ىف: ناريغص نآنإ ىهاط نب هللا دبعل تام لاق ديزي نإ عميس سيو
 الفاعو أ الهسم عيجفت ف وسنأ د الكاس ربح م مر د 8 '

 الجار حصا سهدلا ماقأ اناق * اذ 2 قرا 9ك د<ء

 ل1 يد تحيطلا دانتاالا * املطب الا ها ءاش نا

 الباوذ ضايرلاب امم لحال * 0 ضايرلاب ةعيجفلا نإ

 الهاك اذه ناكو تام علل * ايراغ اذ_ه ناكل نامّشني ول

 الب نوكت ىح تلوم ايلف ام نر لا كت لعدم

 . الثا فرالا كلك اء دي فاحت حب |ممنوكس ادغا
 اكلك اره نوكس نا تنك د رك ١١ ذأ لدارلا نا

 هم

 نو ودا نأ نر ياق ناف # 86 كلها * للط اب لق هللا ٌْ

 3 نم يلطس ولاب ليق# فيفخ يملا 10 دمحال ءانءلاو صيشلا ينال رعشللا زحرلا نم هضوىع .

 امطأ ةياور نمو ةيناثلا هنا نب ورمع ةخسن ||

 4-5 ةيسلو صيخلا يبأ راخأ 3-0

 ' نب دنع نب دلاخ نب شا رخ نب شد نبا ليقو لش نب مع نب ناملس 0 ال د دعس ا

8 

 | نت صاع نبا ايقيزم ور# نب ةنراح نب د كح أ جن نانؤاس ندع زخ نب سنأ نب لبعد |

 ناكوال نرو ن ىلع نب ليعد مع وهو رفعح وبا هتينكو هيلع باغ اقل وحلا ولأ ناكو ةبلعأ

 داولا نب لم نيب هعوقوا 0 مهف لحلا طسوتم هرصع ءارعش نم ٍصيشلا 1 :

 : ةقرلا ىلع أريمأ ناكو ل .لا ل رهع> نب هيقع لأ عطقناو 0 سناوت ىفأو عحجشاو ا

 1 سيقلا قالو هريغ نع هانغاف اداود ةيقع ناكو 5 ل هس رك هحدقا ا

 0 عماج ا بلاط نك ىلا أءطقتم ناكو ا اص اما عاش هللا دع هل لاب

 امهباهذ لبق هينيبع يف ثارم هلوهرم رى كلا وبأ عد ار نحن ا

 0 هنع ركذ اهف 0 2 حاولا عييرسس ناكو هرابخأ عم ءم اهراتذ ا 0 ل هدعلو

 هللاو هبذكف صر ااا نم ردشأ اي د ناك هن كرر نء هل لاق ىرماعلا دلاخإبأ نا زتعملا

 مهحدمأو بارمشلل نءانلا 52 0 ناكو ناشطت || ىلع ءاملا بارش نهد 2 نمشلا' ناكل ا

 طقا ةانسلا وهالو هرعش ناوبد ُق وذ م تافصلا هذه دحوت نسا را 51 0 اذكهو كوللل ٌ

 ىل لاق لاق ورمع نب رضنلا نع يناركلا انثدح لاق يمع ( ىنرخا ) ديدش فرس اذه نكلو

 ' اهوا يتلا ىتديصقب رفعح نب ةبقع ت>دم امل صيشلا وبا

 ضاربنامزاان ع لقا 3-- نا ي< ذا عا دو وهل يذز <

 نب مساقلانب دمج انثدح لاق ىلع نا 2 0 مهرد فلآ ت0 يناطعأو 1 حا
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 لاقف هان رذ كلذ دعب ةفافذ تام مْ لاق

 رعشلا بذعتسإ سايعلا ىلا دعبا

 يد_الاو ةفافذ يعانلا اهنا الا

 ةر>ص نالبع سدق نمانل يبنتا

 00 ىل سايعلا وا أم اذا

 تردالو ءامم اضرا ترطماالو

 رزخلا ىلا' نطكرتا مورا ىلا تعال

 ماع وب أ لاقف هل ةَقب .ةحال ضراع هنال الف روثنم

 ريغلاو نهدلا فرصل ىلع أ

 ىف تو رواق سهأ 50

 اهب بيغملا ظحم مل سمشلا كغ

 كانون نشل مل تنانا

 يوه لحم ين. هل باواطقلا نإ

 يمحو ابناج هم عنمأ برو
 تفدكناف مزعلا دولح هيق تدرح

 م نادمس ه> راح لك هتدجس ن

 هل>اور قد 11 هو مقملا تنأ

 ه متد#تأو

* 

 نإ

 نب

 نإ

* 

* 
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 و ١ نسا ل كاقث همص# 5 هشأو مالسلا هي هيلع دوادي تل أ |نأ

 :د>. لاق نيسحلا نب هللا دبع ىنثدح لاق ىلوصلا ( ينربخأ )
 نيل ف لور هإ لاو ماع : توم كل ة>اح ف بهو نب نسما نا

 1 مد ىَدان ىلع يند#تأ عمد ايف ا نسسحا لبعد حاصق |

 رذءالو نسح ىهدلل هدب ا

 و تل نأ نه تلشو د0 4

 رذصلا 0 لاح نماهع قاف 5

 تذل الو موجت
 تاج الق
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 ا 0 نم رخ ءامس موج

 رفسلا رفسلا نع لغش ينحبصأو

 هب ل يصل يف املخدأف ةديصقلا ةده 0 | ماع وبا قرس لاق م

 قوس نإ سم الا حف بطلا لحلب نك

 نإ ند ال ايرزذ ًامالغ قع ماع 9 1 10 5 ى وم ن ١ 2 ىنبدح لاق يلوصلا ) ينريذأ (

 هللاو هل لاو هماللغل ْث عل امون ماع 2 ا رد ماك : ىلال 0 ًامالغ قشعتي نهد ناكو 0

 ماهوب اهلا انت تاكتحاو انكح را 4 هل لاف

 ده ران اقءاَنمَح اموظنم اذو ناك

 مايالاو
 ركفلاو ءاوعالا و تلقا
 رهقال ءاش> الا برطضم 06

 د ل 3 1: رداع

 رصبلاو عمسلا لحم ىنم ل
 امد قع 00

 نا كم نع امباغ هئم

 رظتاوربالاانادنط نت كتان
 * رفس ىلع هئم أدبأ هرياو

 ال لاق كس

 :أ ىلع أ
 مهو ين

 أ! ىذلا ت

 درب نم ع اشو -- م تو د ىذدعا مكيناغم توقأدقا تدهش

 دو كس ىلع يندمنأ عمد ايف « مراد ماهنإ دعا ن
1 

 لارا ل

 : د# ان د>الاق ىحي نب دم#و ناماس ا ىلع رع ناك ال ا هرعش ن نم انبش ىلا
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 لقتساف كانه وهو ءاتثلالبقأ ناسارخت وهو رهاط نب هللا دبعملا مام وبأ صخش امل لاق لضفلا
 اهنع اقرت هداهم لق رايد فلأ هيلع رثن هنال هتزئاع أطباو هيلع دجو هللا ديع ناك دقو دللا

 ماع 3 لاقك توقلاك "قا دع ”ىثاان.ةبلا تعب ناكف لع عف ريو ىلعف رقتحم لاقو هيضغاف

 رجال و نيكس تاعقدالو »- لاطاالاو مس 3 فيصلل قمل

 لرتلاو ووللا ىبو بانقلا ىببب * فعلا < ناعمدلانم لدع

 لدب اهدعب نم انل يل ارب * تدغواهفورءعم يضقنانامزلا ين

 ىهاط نب هللا ديما هيلا رذتعاو ماع ١ أ قاف ره هاط نب هللا دمع ل 1 سعاش لثيمعلا انا تايبالا تغاف

 نواه 0 1 لاقف هللا دنع ىلا لد 3 هيمن ام هل نءضتو ل نه هياع بتعام ىلع +-و

 عئاشلاو هرغش ىف ناس>الاو هردق يف 0 :ل1 نم هلام هل نكب | ول هللا وف - ماع ينأ 8

 هلو فكف هتقارمو هتياعر كلثم ىلع بحوب همذل ىتوتلاو هرش نه فوأا ناكل هرك ذ نم

 كيف ابعتم ةهباكر كيلا المعم هلأ كب ادقاع كدصق دقو نكسلا هقارفو نطولا نم كيلا هعوزنب

 كيف عسسالو ةدئافب تاي مل ولو (ضار فرصا قد ةقح ءاضق كمزاياه كلذ فو ةءبعو هركف

 هلوق الا عمسام 2

 دوةلاةرهملا ىط>وىرسلا انه # تذخادقو يد سهوقىفلو#"

 دوما علطم نكلو دلك تأّقف ان ام مول نا ىعبد د رمح كلا علطما

 هعدأ يتعلاماع ينالو كلو تضخ وأ تدباعو تفطاف تءفشو نكي جاف تما دقلهللا دبع هل لاذ

 هبات نم كا هةعلخ هيلع علخو روظلا ند هل امو رائد ىنا هل سصماو 4مول همدانو هاعدق مالغأب

 وباىم لاق نوره نب نوء.م ينأدح لاق ةظحح ( ينريخا ) هلم رخ ا ىلا ( ١ ) هتقرذب سماو

 هلوق تدغنا ىد امايأالا انك ف ه روش 2 ه:ئهضيل ينم اا دق هنأ ماع يبا هدو يق تلدف

 بحت# نيح يحرت ءامللا نا # الماىل كنعصقمي باجحلا سيل

 نبا ينامدالا دمحم نب نسحلا نب دمحا هللا دبع وباو ف.صو نب دمحا سابعلا وبا ( ىتريخا )

 نيثالثو سمح ةئس يف مساقلا و انا لبعد دنع انك لاق داح ن يدوم نب دمحم انثدح لاق ىمع

 ف.قثاب همالغل لاق مْ رعشال قورس وه لاقو هباثف ماع ابا ان رك ذف ءاشلا نه همودق دعب نيّسامو

 اؤرقا لاقف ارتذد امنه جرحا ىت> هدي ىلع اهرع لعجف رئافد اهف ةالخع ءاحف ةالخلا كلت تاه

 يسعلا ةفافذ ان ناكو ىما- ىلا نب ريهز دلو نم ىماس وبا ف:كم لاق هيف اذاف هيف انرظنف اذه
 اهم تاسبا

 عاقعقلا يبب ؛ اط رض اوهظاعتف « هدحدعأصت هب طارضلا نأ

 لصالا ححص., ها ةرافخلا ةقرذبلا )١(
 0ك آظآظآظآظ]ظدهظس سس ِِِِِِِِ| سس ب ب بي يبي ب بلبيس سي سس يبس ياسا
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 قال 2 ل ع



 )ؤ٠٠١أ(

 ظ لاط_#لا نك دب درب 1 وأ »2# 0000 ه1 ل سدل تقلاك

 (نلاروحلانم تناك ول :هنلاَو لأقف نمورما هذه توارتاه- نتعلم طال كرا
 ظ 0 فال] ةرشع يدي ىلع لحاف نبرهةاقاو ديم نب نقع لافاط يف وا اطل كمايق ناكل

 ىنادح لاق ىلوصلا( قر ( ءاحرنب 0 يف ناك ني ىلع 3 رعأ : مم كالد ريغ 1

 ب ةباصعهضرتعاف ماه ىفأ ن 4 1 وهو اجر نب نسحلا دنع البعد تدهش لاق رع نإ

 هللاب د رعاو هتلا ةقدب اما لع ك1 كاذف هتضر ثنا ناف ةلاقام 2 ممسإ ىلع بأ اي لاقف

 هلو 1 ح ا الأ ن 0 كيف

 عل سمو فيص م انه افع ينخءو * عدودلا طلخا لول هنأ امأ

 هلوق ىلا غب املف
 عيل هدب اج نم ةداتالو «.عوط تدقاه:يحاوزاليسلاو»

 عفن سد نم دنع أرم ضو و د ار أذ 2 اعفنرا و

 عج صم و تامملا ىلق انل دام٠ * هييسوتا.ملا دعب يرولا داعم

 هم دقت نم ىلع هنومدشو هردق قوف هنوءؤرت مكنكلو لحرلا اذه لضف عقد م ليعد هل لاَ

 0 ) ير ل ( اناع 4. لعو | |ماع هأ كريد ا ةباصع هل لاذ هف رم دقام 4. ملا كو. 2

 ليجخلاب من م مهلا نب دلع نسحلا ا انأ ت ترمض> لاق ءاحر نا نسحلا بتاك عادو نب نسما 0

 بيعت ماه

 معو ع تدغو #* ميزو شجحأ مهرايد 0

 تسول نع نه ناكءام افائموي 200 0 ل هياع عاخو رايد ل ,٠ هل أ غرف اح اف لاق

 ماك وأ هيلا

 عاسمو مراك# نه نكح *# قرح فن: هلا 2و ا 0

 عاحشلا ءايرو سقلا 1 نزل ءادرو ةبربانس ةلد 3

 عادجلا يف هلم سيل هنا” الانسحلا ف قارقرلابارشأاك

 عاترملا اح وا بضلا د 5 * هنم رهدلا هناك 5 3

 عال مل ناد >2 ند 1 #. دح 11 ام اموال
2 

 عادولا او هرد ٍْق 4.8 »+ ولو ريحطا اذ 7 دراعل

 ِِع
 هل

 777-000 7 | |[ 1 ذ 1 1020 12ة2ز2ة2ة20 ة2ةز 12ة2زةز ذة زة0ز0ةزة ز ا
 عانصلا ا 6 ريلاك 5 : ند 0 املع ىف“ 0 وص | فوس

 عام ءالاو بولقلا ْق هادو # اذهوزويعلايف كيناه ن ا ماي:

 يو أ ىلا تيدا بوب ' يراد يف ىتبال هللاو هكلم اذه لع لفي الا ع نمو ميلا نب دمع لاقف ١

 + ينثدح لاق ىديزلا سابع ١) -ن دع 0 تملا كلذوف هك ناك بوت لكي هل سعأف

 وح

 ( ريشع نساح سرا ناعإلا تا



)1١4( 

 0 ّق نسحلا اتيدحع لاق يدسألا نسا 5 6 هلم ل نمسا! كي ير نه تميل ا

 تيطعأ كنا ىف ذهب داود يبأ نإ د.حال قولا لاق لاق بتاكلا ىي نب ق>سإ ىنثدح لاق ىزتفلا '

 هتطعأ ينكلو نينمؤللا ريمأي كلذ لمفأ م لاق رانيد فلأ ام كعدم ةديصق يف قاطلا ماتانأ |

 ظ مهتعملل هلاق ىذلل ةياعر راند ةنانسمت ظ

 5 رادو اهتشحول نكس # هنا ةفالطا نوراهب ددشاف

 ير اودريغل 0 1 م كلذ نأ تاع دقلؤ

 20 يوحالا ديزب نب دمحم |( لاق ناماس 0 (ىرحا) كذب قيقطا هنأ لاقو مسبتف 1

 مو فالا ةرسع هازتعاف .ةح دكماف اا وهو ديزه نب دز نب كلاك 0 ماع ونا جر

 اندتع ماقملا تدرأ ناو لحتاف صوخشلا تدزا ناف ةروذوم كنا معلا نو لاقو ةرفسل 1

 نيبو ةرحش تا رذ ديصتي دلاخ كارو مايا تضدو هعدوف ضسدشأ لب لاق ربلاو ءابحلا كلف ا

 لاَقُف لاملا للعئام لاق كديعو كيمداخ لاق م اء وبا لاف روينطلاب هيلي مالغو بارشاهف ةرك ةرلاز هبدب ا

 كتاض نمىدل. 0 2# اه حامسلا كدوح ينداع

 ا

 ١

 ظ
١ 

 ظ
 : كن -- ردق ىل نك هب تحمس تح رهش رهام

0 

0 

 كنس يف هني ام ةعافتمااو وتايطإبمويلايف قفنت
 كييف قددع قر نال و قفنت نبأ ن هىردأت سلف

 ا نوع ةسدح لاق وصلا ىح ن دم ( ا ( 0 اعد ا ةرمشعل هل حاف 1

 مدق لاق ءاحر نب نسال بت كك ناكو قرلا هللا دع 1 دعس نب دع ان دح لاق يد :كلا دمحم

 ! نمو نسحلا هدشآةساف هرعش قوف هماعو هلقعالحر هنم ثأر ذ ءاحر نب نسدال احدام ماع 0

 هلوق ىلا يهنأ املف اع هحدتما يتااةب .ماللا هناديصق كدب ىلع |

 كاذحلا للع ةما 5 مقملا ا * ةلاهح كت رعد كا

 8# 77 لال نو مهوت يت> # ةدوس» هيلا هل تداع # 

 لاق اماف ا ويا دعب كاع دودتال هللاو نسحلا لاقف

 ىلاعلا اكمال بر لمسلاف * ىقلاند .مزكلا لطع ير ا ١

 لالا تين ىلا ضيرقلا يب * 0 باكرلا ثدح يرظنتو

 لاقو همايقل مات وبا ماقف مئاق اناو 1 امتع ال لاو لاقو ةيلجحر لع ءاجرر نب نسحلا ما

 لاح الا ةلود كلت انع * ىضقنا نسا ةحاس انغلب ال

 ل 7 نع 41 * بئاو مغرب انل ءاحرلا طس

 لاومالا يف 0 آلا م و اش دمت هلع هب نويظالا ونازت

 0 ل 2 20 2 اك كا تاو ةرئاق لد ا: * :افنمم كف كتبا حا

 ىلا اغتناامو تدب من ىل * انس تقش تلابق هاو

2 

 ل

 0 200007 اب



 ١ذذ(

 ا لاق يهاط نب هللا د دمع نإ هللأ دلع انثدح أولاق هب انمدح ةظدححح 5 ناو انياحأ ٠ نك هاو ى*

 50 انآريمالا يلدعو دق لاقف مهدشنب نأ ع اا هيلا ءارعشلا عمت :>|ا ناسارخ ىلا م 3 0 دق

 ءدقن ا هللا درع ىلع لج داملف يف وهميتسو د8

 هلاطّلدبلا كزذأ امدقق امراف د« حاوقو كففون يدار دل
 ' هلوق ىلا غاب املف

 هبزاعضورلا رضن اىنُم.طا تاقف * اهشاح ناسار> نم ىان لقاقو

 هيهارع وطسش لبالاو الث لع « اوبع ةيالا فار كف

 * او مسا مراع سلو # هرودص 2 نأ مهلع يضل

 مهم سعاش لاقو هللا عا ريمالا ريغ رعشلا اذه لثم 0 سابعلا ينأ ريمآلاب ءارعشلا حاصف

 ١ هلوق نع ءاز> لدحرلا اذه اهملع> دقو اهب ىندعو 0 هللا نع ريالا دع ىل يجايرلاب فرعي

 رانيدفلا هياع رث' ةديصقلا نم غرف اءاف انيلع هل بحي اب هل موشو كا اهفعضن لب هل لاقذ ريمالل

 تام نيك 1و نايلفلا اهاعتلف
 ل يمو بتاكلا رحب نب دمت معلا د ارأ ام غب مف

 0 1 0 حفرت لاقر هلا ع3 0

 أ يئاطلا مات 2 هدنعو ىسع نب مماقلا فاد ابأ رضح هنا هيبا نع يخركلا رباح نب ديعس نع

 هن اصق هدشنأ دقو

 بك اولاعو.دلاتاثوص» تايذا * بعالمو هدرأ نم اسواثم ىلع
 ١ هلوق ىلا غاب ملف

 بفائمنم تدطوام ىلع تدازو # اه_دوق ميك و ترختئا اذا

 بحاح سوقاو :هرتسان يذلا شو رع# م كرا تلاع 3 و

 ساعماحخ نكن 0 رنا نا : وب رش د ما
 ن* ن

 نودهرب ميفراطم هوردابف هلئاَقأ 1 هع ف طق ول لهل 53 مح دمام 4 4هءمر رشعماي فاد 5 لاَقف

 ّىء

 ف مات امأإ ةديصقلا مت 5 يف كف ترو ادبيو ارحل كاوا ماق دق فاد ونا كاقث هناي

 قيل ماقو ه هركشف 0 كردقو كقاقحتسا ءازان يهام هللاو لاقو مهرد فاأ نيسمحم هل سمأف

 ديج نب دم ف كالو يندشنأ هل لاق مث 3 لش الأ 5 هدب

 0 وبرضلا نم * هفيس بورضم تامّو> تام امو

 لعوب | قاحلاو رملا ظافحلا هيلا © هدرف الهش توملا توف ناك دقو

 رشحلا كصخأ تحي < نماط لاقو # هل_حر توملا عقتسم يف تبناف

 رجالا ليش رف « هلادر جن د او ةودغ ادغ

 ردبلا اهني لك ا موي # هبانصم مون ناو يف ناك

 رعشلاود واو سأب ايلا هتلع ىكسو © ىل_لا هب ىزعإ وان نع نوزعإ

 ا هنإ لاقفمدقملا نوك 3 ىلحأو يفنب ريهآلا يدفا لب لاف ف اي أ تددولهللاو لاَقف اهايإهدشن ف



 6 عد 0 ا رحل 0-2 17
 يلا ,

02009 

 ال ينم ركشلا وجريو هيلا * عفاشب ىلا يدسأ اورماناو
 قا وهواههوركم نعكن وصب * هنا ٌتاوطاىف ركشاف كعيفش

 لَو لاقف مام ونأ لاق فِكَف لجرلا لاقف
 هلاؤس يم يدب نيب تيقلو * هلاطع ولح هيدي نيب تيقلف

 هلام نم اه 1 هاح نم * ةمس كلا دس فضا ذأو

 02 د51 كا ع ّللاو لاقف هللا كحببق تبذك لاقف هللاو 21 راق لاقل
 نسحلا (ينري>ا) فرصناو لدعد يضخ هنانم تغاب اق دعي هيدا ت15 نادك كلم هب لَو راصف

 مزاح نب دم تعيس لاق ريرح نب 0 هللا دبع ىتثدح لاق هيو رم نبا ين دع لاق لع نبا '

 هلوقو *اعمسا نا وىعانلا كب مص '«اطوأ ى جادت رمالا لد ارا نأ مدس ىلهاذا |

 مادقالا نع الخف مههابحو » معانجو ىلع 0 نورد ول

 اندتع ليقع نب ةرامع ناك لاق ىعاط نب هللا درع نب هللا دبع ىنثدح لاق 0 (يقرحأ) ءافكل ١

 ماع ينأ ةديصق معورب , جا داول ا عمسف امو ١

 هلوق ىل غا ءاب اءاق * راوع فويسلاو جلبا قحلا *5

 راق نع اعرادم ولا #3 0 اع اكساب الأ دوس"

 راحتلا طب ره نم مو تديو : رءاوضدوآ ميقاورساو اوركب

 رافسالا نه رفس ىلع ادبا مهلاخ مهأر ن“ و نوحرمال

 ى نع (ينريخا ) هياع فوقوم هل 0 كافأ الإ ىدق دعتعتام ةرذ هلل ةرامع لاقف ا

 ىلعالا طق يتبناكم يف تلكن ١ ام سايعلا نب مهاربا ىل لاق لاق نا ردد وا قبح لاق ىلوصلا:

 ماع يأ لوو تع 2س لف ينأ الإ ىرطاخ هبا>و ىردص هب شاحام | |

 ة[عاتم اياملا ضاوحاو ارق _انقلاو لاف راحألا ركاب ناف
 *  هلكاعمال هنالاثع كنئاوأ * ا_ءاق هلع أن اطيح نم نإو

 عناق تانأل قولا نق: ةلغ 9 طخ اتم كنك ةكلعاف:الإو
 مهلقتمي مواقعي ناك امو مهزرب مهز ري ناك ام راصف تا ؤ ىبئاسر ضع يف ىنعملا اذه تذخاف

 ءاشر عطقنا يت> هركف كر حزن الو هرط اذ عتمتسا امو مرتخا م امتانأ نا مهاربإ 0

 تع.سلاق هللادبع نب نيسحلا يف :ةدح لاق يخسلا نب نسحلا ونا ىئادح لاق ط (قرخأ) ةر

 ةنعر مالكلا 2 ماع نأ 1 لا يف هل ارعش دكا دقوماع ينال لوق. سايعلا نب مهاربا يع

 يدزالا رباح نب دم يل لاق لاق هللا دنع نب نوره ىنندح لاق دمحم ( ينريخا ) كناس>ال

 فكك هل تلق مأ هلاه[ ةعلعأ ملو مام ينال أرعش ىلع نب لبعد تدغنأ ماك ينال بصعتي ناكو

 ينثدح لاق 00 قرح ) هقرس هلعل لاقف ماع ينال هنأت او ساب دعب ا 7 نق هارب

 ىف رعشلا اهرد ن نأ ىلع ردّ ءارعشلا نم دحا ناك ام لاق هسا نع ياوملا دنزب نإ دحأ

 نب دمعو ىلع نب نسحلاو يع ) 7 ( د ةاك اه ءا رغنثيل | مستقا تاف 5 او ماع يبأ ةأرح

 نفط 1 امل ع انفو ف ثانيا راج



 ( هلالز

 ا 5 0 ع . 9 3

 ا لوش م ا ط سانلا رعشا لوش تايزلا كالا دبع نب دمم تعمس لاق يبا ينثدح

 فك وةلا بفلخ سداو كت 45 نم لع | يفت يف ناكو سا. ءلانب مل | تيتتسأ نا تيبحأف
 : لوش ىذلا لاَقف اكس انمامز لها رعشأ ند 3 لق دلولا يري 5ك ىرجا

 اديدعو ةدع ةط.بدلا الم »* داو الا وأ كونا لك

 ا ادومع حايصلا قلف نك ارو »* ىعضطلا سءشن م ةياع نك تدل

 1 ادودحو ىلعلا 2 ادوددح أوءج »+ زوج تاق طوال ا وةؤألا اونرو

 شفخالا ناماس نب ىلعو ىلوصلا ىي نب دمت (ينربحا) هنامز لها رعشا ما: ابا نا ىلع اتشاف

 |.ءريشاو تكف هبلا ىاانلإ عمتجاف دادشب ليقع نب ةرامج مدق لاق يا ايو الاق

 مهريغمعزيو ارط سانلار 5 معزب سعاش انوه مهضعب لاق وايشالا هياع اوضرعو هنأ َرْعْشَو

 هو ف هلو يتودشنا لاقف كلذ دضأ

 دق لك اهدنع اداتق داعو * دعى وت فوج عمدلاريجتسا تدع

 دمعت دودصال قارف دودص * هلا توملا ةروغ نم اهذشاو

 دروم د قوف ير مدلا نم # ادروم اعءد قافشالا اط 5

 ددوت مل ناو تقال نم م * اههجو دروت اهنغي ردبلا ي

 لاقو هديشن لصوف اذه نع اندز رام هل 1 دشنملا عطق م 6

 دسم لوقف الل

 درمشما مولا دل راك امون مايالا ىنطعت مو

 بيح دقل يت> هيف لوقلا ةرثك ىلع هيلا هقيس نم ىنمملا اذه يف مده دقأل هرد هلل ةرامع لاقف

 و وحا مل يناخلو ا 3 1

 هدشن اف هيه بارتغالا
 دز ع برغاف هج [دل 8 وع ىملاايفء رمل ماقملوطو
 دمرعس موماع تسيل نا سانلاىلا # ةيم تديز نسمشلا تب ار يئاذ

 مالكلا قاستاو دارملا دارطاو يناعملا نحو ظفالا ةدو# رعشلا ناك نبل هللاو لك ةرامع لاقف

 دامح نب يءوم نإ 0 ينثدح لاق يىلودصلا ى < نب دمت (ينرب>ا) سانا رمشأ اذه مكيحاص ناف ظ

 قلعت دزام كاخأ ماه وبأ ناكر هللاو ل>ر 1 لاف هلضشبو ماك ان مولا نب َ تءمس لاق

 لو ث > هب ىنيطاخام 00 امأ ةدوملاو بدالاب خا هاف تسنلاب اخأ سن 7 نأ لاقف اذه كدرم

 دل ءاخأ يف ىرسن و ودغن * اناف ءاخألا فرطم دك نأ

 ظ دحاو مامغ نهر ,دحن بذع * انٌؤوا8هلاصولا ءام فاتيوأ

 دلاولا ”ماقق هايف مجدا اي لا ا لا
 | ماع ينأرك د يرجف لبعد ةقلح يف انك لاق ىلوملا هللا دمع نب نوره ينثدح لاق د#م (ينريخا»

 | ىلوق لاق هللا كزنعأ كلذ نم ثم ياو ةسلع قلح ره لاثلاهدكاق قاعم عبتي ناك لبيع دلاقف
 ب لللطسبللعح
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 هنهاش جاد لبلاو املثن لع * اوسع ةئس ألا فارطاك كرو
 هقاوع 3 نأ م-ملع سلو #* هرود_ص 93 نأ م-ملع ا

 نب رفع هيفو رصنملا يرحىف يس ولا لين يناث روزرز ن مساقلل ءانغلاو يفاطلا كيال زوشلا

 نع غلغيك 0 رفظملا ينادح و هبا نع روزرز نب م.اقلانب مها ربا ىف ريخا) ليقت 00 ةعفر

  امهيف عنصي نا سماو ريمأ وهو ةءقريف ةقرلاب نيتيبلا نيذه مهلا جرخا هللا ىنتكملانا اضيا مساقلا

 ليقثلا فرف> رفعح عنصو ندالا اذه مماقلا عنصف ن

 م7 هيسسلو ماع يبا رايخا 2+

 لاش اممم ةبرشب جشم ةح اب هؤشاهو هدلوه ةييلص ئط سشن سر يفاطلا سوا 0ك تا.ح ماع وا

 ىلع هلوانتم رسعيو امم بعصتسا٠ ىلع صاوغ يناعملا قيقد ةنطفلا فيطا عوبطم ىعاش مساج اط

 لياقلا اولاقو هلق هودتو دق و ناو ءارعشلا 0 هيلا قباسلاك وه قباطملايف بهذم هلو هريغ

 دحاهب قاعتيال 'ىث ردانلا هرعشنه ملسلاو هقرط عسر يف كولسلاو هيف راك الأ لكت هلذاف هنم

 لك لع هلذدب ىح طرفق هل بصعتي نم اذه انرصع يفو اَدَح ةلذر ةئدرو ةطسوتم ءايشأ هلو
 ةحقلا نول عتسو هنتسا< نووطيو هنو رشنيف هرعشنم ءيدرلا نود.ىتي ماوقاو فلاخو فلاس

 و بقانرعو لضاف بدأ, الا هزييكو اذه رع اوغلبي ملمهملا مهب لهاجلا لوقا كلذيف ةرباكللاو
 مهبيأعم بلطو سانا باث ند هاري ير امو هنواءحو صمهدلا اذه لها 0 0 هب نسكت م ظ

 ولو ةنانحلا هلي رثكلا ْق نيحاو لياقلا يفءاسا ند ةءاضأ تسلو ةسايرال ًآلطو عف رتلل 0

 طسوتلاو تأطخأ باوصلا دنع الو تأسأ ناسحالا دنع هل لقي مل ندحامت ًاضياا هنءاسا ترثك

 هل ةديصق هدشنا ماع ابا نا ءارعشلا ضعإ نع يور دقو عسلي نا قدا قطاو لما ىش ْ ا يف

 لاقف سبع كتديصق ىفذاك ام تدبلا اذه ترقلا وام'ء ايأاي هل لاقف دحاو تدب ىفالإ اهءيحيف نسحا ظ

 ديشرلاو حيبقلاو ليم امهيف هدالوأ لدم هدنع لجرلا رءش لدم نكلو م 0 عع هللا و نادل

 وهب مل مدقتملا ءاَشب ىوه ناو صقانلا ضغبي مللضافلا ب>ا ناو وهف هسفن يفولح مهلكو طقاسلاو

 لو ثيح قثاولا هحدم يف هشدب فصو امل دض اذهب هراذتعاو رذاتملا توم

 نونكملا ؤاؤالا اهف ناطمس # ةدالق ناسالا مظأ نم كنءاج
 نيعم مالكلا بضأ اذا رفح # هدي ناسالا عنص امككادحا

 نوتفم“ :هرهد يو هكا وهد# نك ل ءيسل و

 نم ماع انأ لضف دقو هل راذتءالا نع ينغ يف انك ل نسال الط اسأل ءىبنلا ناك واف

 امو هرا [ اودح ناو نوكردي الو هراغ هلع نوئءاطلا قيال نم ءارعشلاو ءاربكلاو ءاسؤرلا
 فا 5 | ءاورأ نا الولو لاكش لو ارت دج يف هل اوهتنا كيحت ىلا هدعب سانلا ئأر
 هركلاو ةقدوأ ىطستلا#و هقداقم طرئاو هرعش دل حرشلا ءويصفتم رك أو هيلعودل جاجيتحالا
 لاق ىمع ( ىنريب> أ ) هيلع ديرصالام كلذ ند ىتأ دق نكلو ًافرط هنم تركذل هئيدو هلذر ىلع

1 ْ 



 بنك ظسي ة:لزننيي ]|سجل ل سا نا با ص تل

 5 ِ 3 1 2 : #2 2 هن -> - - ءدخ
 . : 0 52 د

 5 ميرا
 < نع 1

 (9ه)
 1 اا

 ء . لاقف داؤداي ذفنا لاق م

 فهرممحاو ةرح ساجحوت نذاهلتدبو

 ففلم عمزا# ةلخْنم * اهل جوع ماوقو

 عر مح رضا ءابقرلا دعاقك

 هل ملامح تلاق انأطخا نبا نمو اولاق أخا نم عم لوقا او تلاق ةداوداب يذفنا لاق من
 تلاَق ىلو قف اولاق تايرق كلو ادا ار

 ناتمحأو 38 4 2م 5 هل ثديو

 نامت عمز اهفاخ نم * ا ملا جوع مكاوقو

 نأود مهيدي ءازض ك1-2ل- اءقرلا دي ءاق

 3 لاق هم دا ماشه نب سادملا نع 0 5-5 لاق ديرد قب. نسما نإ دع (قركلا ع

 هل لاش ءارو نم ةريخلاب الحر عزاب داود أ نإو ءامسلا ءام نب رذنملل اراح ىعاشلا ىدايالا داود

 د اودابأ نش دخل نأ نش داود 2 اا ىنفلاحو ينآاص ةيقر هللا ورمع نب ا صاع نب ةقر

 نا حرا تاو انآ نأ مث 7 لاخلا كالت ىلع اقرضناو- تكلط ءارع نم تصئاعال ول هللاوف اذإ إ

 دنع داود اول لاق مهربذأف هموق ىلا تس ينارولا ةبقر كلذ 0 ماش || ىلا ةراجم يف ةناللث

 + و 7 علو مهولتقف م ه وةلف , ءاغإ لا ىلا او>ر 2 او يبأ دلو موقلا نأ مهربخأو ردا

 تحال ريثك اماعط تأ تلم نق مل لاذ رذنملا ينأ من |ريثك اما ل نع ىؤررا هت

 6 لع ةئفح هنءاح ذإ عضو و عف مقر نافلا انيق ةعم دواد وبأو رذنلا هانأف ىدنع يدعي

 2 اه ناكو يب عنسام يرث دوو 1 الا لاقو بئوف داود يلين سورا

 ْ قيبتكب ىهجوت ِكْجَوَ امأ داودينأل كاقو نا فر نمار رو رذنملا عقوف رذنمال

 هنأ سعال لاق ةيقر كلذ غاب اءاف نيتب كلاب مهلا هجوف تاعف دقلاق ىل لاق مهماا ةرسودلاو ءابهشلا

 اليوت 00 من هتيكرف اهحوز لبا ضعب ىلا تدمعف ممرذاف كموش يتحلا كيو

 مل 0١) حا 2-0 4 ا 256 واع نه ترحآ مهم تبرق اهلف
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 لاقف كلذ يذرف ريعل ! ةنامسإ 1 ريعإ يتئاع كلن 0 ناو مم 6 تار ادق داو

 ىسعلا ربه ر نإ نسف هف

 داود يبأ راك راج ىلا * يوا مث ىل ادبام لففاس
 6 ١

 همس وح

 دق ةراغلا اذ اذا لحرلا نال نايرعلا ريذناا اواق امنا هريغلاقو ىباكلا نبا ريسشن اذهو ( )١

 ينادملا نم ها هيف ةهبشال نمأ لكلو هتأجافم فاخن



 1 وح ل ا ا ا ا
 ا ا 35 ١ ا 3

1 : 3 

)4:( 

 لاق ةثن ليع.سا نب يسع انثدح لاق ىديزيلا سايعلا نب دمت ( ينريخا ) زغلا نب سانلا حكنا

 د1 ل ناكو لاق راب لاصفلا تكا طذأ اذا ناكيف اريارقلا نبا ناك لاق يعذحيقلا ىنثدح
 لاو 1[ ن وسام ل) نك رابا دابا شعاب تلاقف زها نبا اهداف لاجرلا رويا رغصتست ةأرما
 لثملا ام برعلا تب رعذف رءقلا اذه لوقتام لقعتال يصو تااقف اذهام لاقو اهميلا ىلع هدس برسذف

 أ ةدامعلا لق نءافوذ نعل موخ ن 2 0 جاحألا ناك دقو دثناو ( ؟) رءقلا ينيريو اه 0

 02 جوبا هيف ليقف داوسلا ىف

/ 00 

 : كني

 1 ردقبلا مول ايف مرحف * داودلا بارذ هيل انوكش

5 
0-3 
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 050 0 ااا * اناق نف لاق 00

 دانت دح لاق ي< (ينربخاو) 0 يدع كَ منيل ا ىردعلا 3 ءىلا كل 8 9 (ىنريخا ( |

 1 4 .طخاناك لاق 6 دبع ىنا ن 6 يزوتلا ينريخا لاق طبقأ ن نع ي رحعلا ىن ل اف 0 لا كلكيوس نا ١

 اناا هللاةؤ . ع ودو ضب ىلع مهضعإ اولضفو 5 رعشلا اب نك هل ١. صاعلا نب ديعس دنع

 ا

ْ 
ٍْ 

 8 نم اولاقف ر مثلا دودا متدشنا الو 2 ةييعلا رعشأ هللاو 0 6-3 لاو لوقةتام ةكدلم ظ

 ظ د يتلا لاف“
 0 0 2 نم دقف * نكلو امدح راقد عادل

 يف هللاو كا 1 لاو نم م م اولاق ضرألا نإ دينع 3 لاق ند 6 * |ولاق يدايالا داود ينال ا

 | ني دحم ( يفرخا )هما ثا يف ليمفلا اوع يفاوقلا رلا يف تروع من ةبهر وا ةيغر ينتذخا اذ اذا

 ١ لاق متاح وبا انريخاو ى < ىنيدح لاق يعمصأالا ي ١> نب نمح لا دبع انثدح لاق ديرد نب نسا

 م ةيلهاملا ةاردادق ناكوديا يااا رد 0 ساء 0 ءاللملا 0 ورة<# ينأ ن ىعمصالا ان ريخأ ا

 داودوب|لاقةةمحانمرو# جر> ذاداولاب كاذذاداباوةوبر ىلع هتنباو هناردعوتو 0 وأ اهب لاق أ سم حس هج

 دراو.>او ةرد 0 نا هلت ديو

 : دئاوز عمزاهفاخ نم #* اه جوع ماوقو

 دهاوت مهيدي ءابرمض-_لل ءابقرلا دعاقك

 تلاقف داود مااي يذفنا لاق مث

 قاوم محاو ةردح ستيج ْنْذأ هلتدبو

 قاات مهديإ ءانرمض.ال ءانقرلا 1

 دارا نال كل اذهازا لعالو لمالا ضخ حا فاكناو ءارلا جان كارل ايا هلوق -.(1)

 لاقو كدعيذو 00 ىلا 0 وه تكلا شعل 1 ُّى -- 2 1 وهو 0 و اهل

 رق قرف اهلا امرا



 (ةهر ظ ْ

 0 رح نب 1 0 أ الا 0 فطصو الو داود ىبا 0 الإ ليحل 1

 ْ ! ىلا جاتخا الا هرع >5 يف دحأ رذتعا الو ةدبع نب ةمقلع ىلا جاتحا الا ةماعن 0 ع |

 لاق لاهملا ب ةلثانع ا 6-0 لو ىعداعلا 7-5 نبرفغح ى ,” لح لاق 0 (قرخلا ( ىايبذلا ةغاتاا

 أ ىلعناك لاق ةدارتع ينأ نع ىضاقلا يربشملا ركلانبهللا دبع ينتدح لاق هللا دبع نب ةادش اندَح
 مصتخاف غلب زج ١ و لقأف ملكت ءاشملا نه 1 : اذاف ناضمر روش يف ريا اذ هلع هللا تاولَض
 ودلا دو : ىلع لاقف شانلا رعشا يف مءاو هر ل سان

 كيسة <

5 

 لوش عدلا 7-5 يدابالا دا 0 0 بصب ناكو دوسالا وأ 0 1 انأاب

 حيرضا ةعيموذ م نإ ينكر عفادب يدتغا د أو

 ظ جو ر> خو.سخ رام خفنم »+ رافع 1 كن طا

 0 2 ا دنأأ يفو هتاهجح # احاهر ناك يحرم 0 3

 ا يعل ولو نس 0 مك رعش َن ك5 لاذ ىانلا ىلع ىلع ليقف دواد 3 ف عر دوسالا ينال ناكو |

 ناسا د : مهاكو : كلذ ىلا ق ا 8 انءاعا لوقلا ىف دحاو بهذمو ةدحاو ةياغو دحاو نامز

 نب 1 2 ةهر الو ةنغر لقب مل ىذلاف مهاضف 06 نكي ناو هيف نسحأو دازأ ىزللا |
 ا

 3 نع هيأ نع ا 2 ل ىد انرحأ) ةرذان دوو ةردا مبحأ ناك هناف ردد

 اوعشلاب 3 0 14غ ب 3 يدع الو داود 0 ب يورال ةاوزلا تعط نا ىب.صالا نع

 0 نسحلا (ىقرخا) لعد 6 0 ءامساا ءام ني رذنملا لي ىلع داود 5 ناكو لاق

 لاق مادي 5 ىبأ نبأ ين ا لاق لءاعيس ىنأ نب هللا دنع اًندَح لاق هيو روم 3 م ءاقلأ 0 لي ان ظ

1 
| 

 0 دايأ ونس تن 0 ءايزلا اط لاقي ةقان هل تناكو جاحألا نب ةيربو> ىدايالا داود يبأ م 6

 نعبلا تدصق ةقرفو تكلاهن رخمأ| يق ت تكل زو قرف تنال اوف ركن هل اا اع اف امم

 م َكِلَذ يف بيسلا ناكو ماه نب ثر 11 ىلع اولزن لئاو نب 2 تد.صق ُهَق رذو تملسف ًَُ

 ]أ ' اذا نولش ين 0 تيد 0 0 ابا 0 اواسر

 ءأب زا 75 0 َت 1 6 2 1 لاقف لنا هب بووشلا 1 ينأ راح

 اهالظاىلعلا ن ١| نم كدعتندن «# ةِئم يذ دحام ةيعل لاا

 اهاقع كلذ لا | تلت ءاير © تح ساق ولا نود انله>و

 لاقدعس نب ىحي ايدج لاق خيش ينأ ن ناماس اند لاق رامع نب هللا ديبع نإ دما (ىتريخا) ٌْ
. | 

 : اهو داود ونأ سائلا رعشا ائمو 1 3 بمك سانلا دودأ و لوقت ترعلا ىلع رذؤش دايأ تناك ا

 رصن هلاق نيتحتفب وهف سوأ دلاو رح الإ مغلاب وهف رجح برعلا يفام لك ةدئاف (1)

 ( رشع سماخ قاع 21



 (؟0

 اهفلخا ام وا ربعلا هل كله اذاناكف(1)يدابال. ةمام كَ 0 يدايالا داود وبا رواح لاق ةاديمع

 نبا داود ىنآل ناكو «* افضتا .يذلا يفاذإ:ا را 0 1 # بدنه نب وزر .عدع# ةق: نط كوب هبقوإ

 2 لوق# يذلا وهو عاش داود هل لاقي

 خايصاؤو يسع نهكموب دعبام * ا ت<ء 0 ف”تاق

 ,خارلاب م هيك اكلم واو + يف نادال مقسلا عفديال

 رذنملا وبأ انربخأ لاق حايصلا ب لع ينادح لاق دعس أن 1 ا لاق ىمع ( ىنربخأ (

 تل أف ىرخأ جوز م تنام م داود ل تداوف هدو دكا ار ا نقلا بأ نع

 جرخف ىف ع هدر آم تااق هناع كك 0 افا محب ناكو هدلحدبو 0 نأ انا ترمأو داودب

 يأ لاقو انيك طوب ىف 0 م هل ء 0 5- م را د رادو هن

 هادانو هريعل عفدف لزاو كفو ىناواف لزا داود 2 9 062-01 3 ا ِ 7 مم هي 00006_ م

 دل ضرأ ىأل داود رظناف * :ىرام حيصا سألا نا داؤدأ

 هادانف هل فووق تالدر ىلع داود هل لاقف

 درا ماه ريغب س دل ءاد رج ا# ةدلع مقانأ نك 6

 00 1( قرجأ) هاما قاطو هلزتتملا هدر مل اقح ىبإ هللاو تنادل لاقوديلا 0  > <> > > 4١ز ز] ز ]| | ]| | ]| | ||000000000000000ذ | ]< ز ز ز <> < < | < | ز<ؤ<|><|< < |ز<>| < | < |«|ؤز>| | <| | ]>ذ> ] ] 07007710

 0 5 57 51 ب

 0 اهفو رتبح ما اه لاقي ةايعا داود ىنال تناك لاق يناببشلا وزع ينا نع ه1 مداح ن

 يك رتيح م 0 * قوقحامعنعز نيثالثيف

 ينويدءاضق نع هيوزاو ل * املا دسفأ ينناب يل تز

 ينود للا عم اع انعو *© ىلاملا 3ع وا نإ تاعل ْ

 هّنم رصف امتع 0 هلاع هتحامس ىلع هتربأع دقو لوب اطو لاق ةليوط يو

 هلاحم ال ز>ع ءرملاو * ينامرص نيح توا

 هلا نءةورارهدلاو « ىفلب بعلي ىهذلاو
 هلالكلا هتروي حشلاو * هلام دك رحلاو

 هلاقملا هيفكت رحلاو * اصعلان عرقي ديعلاو

 هلاقملا ضءب نءنيحلاف * يتفال ريخ تكسلاو

 مهراقيال ليلا نوفصي اوناك ةثالثث لاق يه.دالا نع قدح نع ى 2 نب ىلع نب يحي ( فبخأ )

 00 , نامعنلا نب رذنملا ليخ ىلع ناك هناف ذاود 2 امأف 0 داوداوب 0 لس ع ١

 ايضا ع1 5 9 هناف يدمجلا اماو ربك نا ىلا ل عا وهو انكر ناك كنا ليفط اماو

 ١ ةدسع 1 نع متاح وبا وب ينادح لاق ديو دنع ندا نا دك( يرش ) مهنع 0 اعدل

 ىدعحلا ةغبانلاو يونغلا 00 هدعبو مالسالاو ةيلهالا يف سرفال سانلا فدوا داود وبا 0

 2 ى انا قلك هنا ىاذملا لاقو -(9



 (ةذ)

 اهتاونآلا و انه 5 يفأ ءافلذ اي كنز 1

 اةساورعاطدح < نولع نب ىو. داو ىلئامح ناو

 أانوس قدا ال هيلع كيو“ :قه# ماع ناط ا - نورضفا

 انت 0 تدل ديرب * قرعت اذ تاصقارلاو اما

 اخس 0-2 هب ينوفاال نإ دالدح دغتادع يناكم |ول

 تا طاص نإ 0 رو 51 ضاط 0 هللا دنع يندشنأو رام نا لاق

 ادخ ةروسد# ناك ةفورطع » انهوم ةل>د ءام يلودو ترالأ

 « - ادست ! رظنابنل اندلأ و * تدقو# لباب اران ىل سنوتل

 ادا يدا ا رانلا يرا نز ْى 3 تلقل امم ايعأ ولف نزن

 ادد ردغ اذو ابدع اممعايمو د ارو اد اي نإ "يد

 ا وص .: زاخلا تونا

 جام | كفو م هر ااقع نأ د جات اها كن.اقل ايدعأي *

 6 ضاهأ يذقدولا ماد «+> نانا لكو ايصلا هن ريغ

 0 صانقا ه.:ةعوح # ندد زا ىجحاام لع ىجحاف

 نب ور< رك ذو قدحسأ نع اهار ف رصننلاب لش يان نينط ءانغلاو يدايالا داود يال رعشلا

 ييصالا دجأ ىلاو ءاذملا ديزي ىلابني لوأليقث هيفوجزه بيرعل هيفو ةشئاع نبال هنأ ةلاب

 م7 هك ىدابالا داوؤ ينأ راخلا ركذ 0-١

 ماصع نب رحمي نب نار#ح بقلب, جاحملا ناكو جاححلا نب ةثراح تكتلات اف وه

 جاححلا نب ةثراح وه بيبح نبا لاقو دعم نب رازن نب دايإ نب ريهز نب ةفاذح نب هنن نبا
 رثك او ليال افاصو ناكو ةياهاجلا ءارعش ن*ءميدق سعاش رازن نب دايإنب ىمحعد نب دريىنب دحا

 فصو يف هرعش نأ الا كلذ ريغو رع حدم نيب فرصت اهفصو ريغ يف هلو ارسو يقف هراها

 نباو ىدع نب منيا ىتئدح لاق هنأ نعد اع 2 و نيا( 9 ا

 ناءءش نب لهذ نب لج نب ماه نب ث رجلا حدم 00 داودابأ نأ قرسشثلاو هسا نع يلكلا

 لا مال داوداوتا عرف اقر هراوجيف وهو داود ىنال نباتام مث ةريثك اياطع هاطعأف
 هيفو داود ينأ را لثملا برعلا تب رمضف هفلخأ آلآ! لام هل بهذي الو هادو الإ دلو هل توعال هنأ

 ريهز نب سبق لوقب

 داود ينأ راك: ناك ىلا يوآ مث فوطأ ميقا

 ىلأ نع متاح وبأ ينربخأ لاق ديزد نبا ( ينريخأ ) كلذ فااخي ةديبع وبأو ءالؤه ةياور ءذع



00 
 0002 22 اا اا ا ا ا ا ا ا ا ا م

 0 نزملا نه ناد هب لحم «اطاص نبا مي ركلا يما ان دج ىت

 بئانجلا هتياحتساو ايصلا 3 ع ةهفقر ثغلاب داورلا رمل اذإ

 با اذملاو 5 تهز اعبر * هبود ربك 5 صهدلا قاب رداغف

 لصوت قداسو.< طاص 0 دع لَر ١ لاق دربملا يندح لاق هاظدء> رفذعح 6 و ) قرا (

 لوس ءزمش يف لك را ىدب ناب يع ناي هل نان
 هلال انهوم قل فر د يوولا نمدنا ّط لعل

 هدفر ةعاما تندحاو هسأ يف 0 هيرترخاف ةلكاق نع كلامو ناله رمشلا لك واما نسحتساف
 ن. هل ادبو

 مه يح هذي ي فو حتفلا دنع نوح نأ ىلع 4س نم هقالطاب نحف اما امأيق ءىمأ حفلا ماقو

 نم 0 الأ 0 ناكل 2 ملا 4م اع ا قاطاف 0 نه ريم ن 0 الأ ه4سفنم اليك

 ىقهلوقاهم ة ةربم 5 دابح ادم روم داو 2 كولا 3 اص نب كيو هتلطأ م َ هيذانآلا عار نه رس

 و 0 ةديصق نال كو 1

 ريادلا ندا: لع كف وقولا يناو *

 هباو بانا نأ ةبادهلا يارف

 مه نيذلاو 0 نإ ب

 دم ثاراوودح نذلا ناو

 اقدصم كاذب مكل باتكلا قلن
 ي دولاب ةفالخلا بايسا تاصوو

 تدددعو ى< كا كرحا

 [لم كدت وا كليب رداف
 لوأ:ند كريغ مزاكمالام

 ىدزلا ةهدروم رمق نك ىنتشماف

 لك 0 تككفو

 راسلا ١ طلخا :تاكفو 2

 ءاعلا . مامالا ىلع يدلا رصق

 رداقإللا ردع ناو ءاقولا روط
 رعاولا تيضتات :تزاقالا نود

 ىهاطلا يبنلا ننس هب تضءو

 د ناك تك 0 1 31

 رساذلا لالضلا يذ ةعدب َتدبأَو

 رذخافلا رذؤف تزواح دقف عد 1

 را نم ا ولامو ىلا دعب

 ناكل تك ين“ توملاو

 # ردحاز هلاقم عمست لو انما

 راح ند هله ارك تريحو

 رداقلا كاملا نم لحلا برق #* اهب وج ر ىلا م>رلاب تفطغو

 رفافلا ملل كباب اضرغ قرأ نأ وقع لصف ذوعأ انأو

 ا دحو 287 بر ن“ د 00 3 ا نأ وأ

 ا اعلا نقوم ام تيطرم دقلاو د

 نب ديعس نب لضفلا انثدح ل رع هللا م ل ا لرخاد

 لع ول سد يف ينس 08 عاصنب دم# ىلع تاذد لاق يموجلا هللا ديع وبأ يف ”دح لاق برح ينأ

 جاس || 1 وحوم هسفنل يندشناف

 7 وبلا ) 3 2



 (مق)

 ٠ روفكللكناف رفكت ناو * اليجىلوأ دقف ركمت ناف
 راكلا بالا مت اماذأ * ماصتعا نافاخ لآ قامو

 ريتقلا َّئىَحس اذ ' هزعأو + | رآقفو ءارإ سانلا مائل

 موبم 3 ا * عرك م,حوزيال ماثل

 دكّؤإو 02 ناكو:ةنلع َلَماَحمَوهَذَضق ىحب نب هللا دينع نال انوه ناقاخ لآ 2

 د ةريذك ادم ريدملا لآ ىف حاس نب دملو ديد بصن هدلو يفو هيف ناكو هسدح بد>وبام

 نا 'درع ىينادح لاق يتاكلا ةحلط ينأ نب نأ لا نبع يرحأ) تاك رح ندع

 كت ردم ناد 11ش ل ناحل لكل طاص نب دم ناك لاق ٍبتاكلا بلاط نبا
 سس راش دامإل ناكوددللل لحا هوعوو نان ار ال

 يولعلا اص نب دمت لوق, ديعس يفو اب ناب :اكتيو

 ايداص ناعظع ناْنع بأ كيلا * قات ةحلش م ا :

 ظ
2 
9 
 ا را ل م

 ايلاوعلا عورفلا اوناك نإو كيلا * متاحوهوموب ي ورينأباقاايلأ
 ايداوصلا ماظعلا انيورو كاوش .# ابرششم 0 نكلو

 هيلا ريصملا هلاسي هيلا ديعس بتكو هيلا ىضف هاعد مشاه ينب ضعب ناكو بلاط نب هللا دبع لاق
 لام تابآلا ءدبب هلا كف هقاوفلا مر[ دس و 0-0 املق :شاطلا دنع ةيشاوع رخال
 أ ىلا تفتلاو فرصنيل ماقف هلق لطاص نب دم ركسف ديح نبديعسو وع امون برشو هللا دبع
 هل لاقو دعس

 دس اصاخ نص ونه انقزتفا الك ىق] كردول
 دورولا ليجعمتب ىلحر ملا * ا ماعلا هتقس

 أ باجيالف زاححلا يلا عو>رلايف هل نذؤي نأيف دهم ناكو يأز نمار 0 نب دمحم يفونو لاق
 هينرب دعس لاق كلذ ىلإ

 ايدل نهدلا ىلع ولسا قا
 هبط لج ثداح يجانح ضاهو
 اهنورمص نا مايالا ةداع نمو

 بضاق نيبابذلا بضع ىدي نانأ *

 ان

3 

 بداح ماعلاو ثفلا دقف كان دقف د« انننا نلجتتلا لام دقل يراسل
#2« 

#« 

 ةسدق الا ءايالا كيعلا
 رشاكم الا ناوطل سلو

 بك اوكلا ءاملا ه+و تئيز م * ةنيز ضرالل ناك دق تف تدقف

 صهاذ هللا ىلإ اموب ءيسما.لكو * قتتاقكب يدرلا ناك نبل يرمعل

 بئاونلا ىلع اتح تكرت انف :* .اهمكح بئاونلا ينم تذخإ دقل
 لااا هنأت ينع لص قمل ف هدعل صه دلأ تهرأ ف 2-6 35

 كضاشف ه>وو ضار هل ه> وف



( 06 

 دقف الام 0 > اهم 7 قعمذو هلوسر ة م هللا ةمذاهلو ام ل ارتحل اولهأو ةلفاقلا

 ينءاج ذإ ىسحم يف 17 تاق آنا اند تو تذخأ الق تفرصناو يم أوذرصناف بر د

 دحا كلغ لحد نأ لع اض> دقو كازها نهد ا نامعزت نان شه ب بايلا نا ْك لافو ك ادجسلا

 2 اف زياهدلا يق اهو ام تكا دقو كن || ايا نإيل هالمحو بهذ جامد يناتطعأ اهيعا الإ الإ

 نمامهلعل تلق مث ادحا فرعأ ال برر هب اناو دليلا اذه ىف ينجم ن.يف تركفف تئش نا رميا

 لقثو ىتا> ريغت ن . تأر 1 7-5 ينتأر 8 و قيحاصب أذاؤ اههملا تجر َ ىلها ا ١ صعا وأ ىنأ دلو

 كادف تااقفىلع تائقا م وه وط هنا هللاو يإ تلاقفوه وهاتلاقفىرخالا اهيلع تلققأف يديدح

 هللاوو 0 ينه كلذب تنكو تاءفل ىلهاو يسفنإ هفتنا امكقا ناتءطتسا ول هللاو يعاو يبا

 بيطوبامورناند هذهوةعافشولامو هلم .> لكب كصالاخو كاسيو ىءالوكل ةنواعملا 5 0 ل

 كى تجح رذامت كن عدلا عرف َىح كدحاصنا مولا لكك ىلوهروكم ضوم ىلع اء نخ ا

 نه عنتعالف ناحسلاب اهرب سانيو فات اهب وب لك يف يأ : ااوسر ناك و رائد نو اطو

 سالو ةحطم ةق اتم كل .اناق نهض نم اما تلاقف اهطقن السار مثيدالخ هللا نش هديرأ 'ىث 1

 انتريص دق واه م | يف كدع سانلا يف عاش دق 8 املع ققحالت 5ك اهلاقويدر هللا | اع 3 تاق نيا

 كلذ ُُق هل تاقو أرحم 0 نك ع ةحبضف

 0 مهنمهللا لادا ا #3 أممه ءاع:شر اهايأو يت ومر

 الم وا ةفع اماف اناع * دخت برو هانك رب عاب

 يف يسع تنقل دغلا ند ناك املف ه سمح أ| ك.فكا اناو عسيطم ىل وهو ىخا ةعليص يدع نادل تاق

 ناكو كنت ينتسمال هبحا ام تلءءتسا تنك ولو ةيضقم لاقف ىل ةجاحيف كتئج دق هلتلقو هلزم»
 لأ ت اقف كتم أ دقو ل مع كل انأو ةما كل ٍض لاق كتنا ََك ملا اطاخ كتئح دق هل 3 تاق خلا 1

 0 اع يوالا ادن ١ ل الصم مو 1 روص كا فرش انوا انا ينم ريخ وه نك م ىلع ا .طد ظ

 لش ا ًاكف ت تاقهلاد ل اوى لاق ةلطان تسيلف ات تاقفلاوقأ اني فتاقو ةلظدمس انةةطدقلحر اذه

 هنريضحاف اص نبد# ىلا تالي ودا يدهن قثدأ لزأ و 0 دشنت ول وق لك كاز حاكن || عفو اداو

 ميهاربا ادن دمح حدم دقو قاهصالا جرفلا 7 لاقهنع قادصلا تقسو ه5 هوز قى ثحارب امو

 هلوقدش هلاقام درج ند اههس 3 ةفقادصلو لمعفلا اذه نم دالاو 1 ةريثك حئادم دلل نإ

 هحدم ىف اهيف لوش

 ريس ةكللاقم نع يدست *# افرع د كالوأ ىذلا 3 الاهف

 روخغا وأ د نايك رلا عم ما احدمو قات ريغ ا

 يمتاو برا لو # ىلادللا 2 00 8

 ك3 37357 0322 ا تم د و و و يس اج هس جد حجج و ص حس ديا موعد - :٠ ب تو تكتم عد صم دهرا ل2707

 ظإؤإ6ظهشه*شه' هضه صه ض1 ظضظطظطضس'*]090901١--77117 0701/1

 ندد سبل



 مانلتاقو ةسالافلا ةلفاَقلا ىلع ينامصا | ا

 ( ملا/ ) 1

 اهتءرطو ىلعلا ءانعا لامحو # هلو نباو هللا ليلاخ ىمس

 اهقوس خرلا ينتفو ةعيايف © هريغا يدنع نملاو اه>وزو

 اقم آم لا لع دم *« ادنع ريدتملا نبال ةممئانو

 هلم أع تناكو اهب فغش هللا ةنودمح تاس املف ردملا نب مهاربا ىل لاق هيورهه نأ لاق

 اهف هسفنل ىندشن اف ةلتاع

 ءاقسلا نوط للا كتل ع ايلا
 الا لح ابن 0 امح ىف ردقا زوا#

 ماقملا لوهو سفنلا ةفاخم *# ىلع ضام لذال حرطم

 ماظعلا مص عطش مراضو #* انخلا فاخي باق ىبباشم

 اسوا ا نال * اه ىدحو كلذ ىدشج

 ماوقلا ند>ول د1 |يوشلا عم# ةيددر قانا ةروكم

 مايقلا لال قاسلا ةريام # اشلاقوفذ ل>حلا ةتماص

 مامغلا قربك هحولا ةريثم * 0 وؤأفرطلا ةيحاس

 عا تاطعأو ع اناث انو: ها امد

 ماقملا ليلق !صاس تنك « اهب يعارغ الو ىلا كلت

 نع يم( ينثدحو )ةنودخ ه وزو اص نب دم ربذ يف ربدملا نا نع هيو رهم نبا يور اذكه

 قسما 1 حلاص ن , دمحم اموب ينءاح لاق ريدملا نب معاربا يندح لاق مدنا ةياقهدلا ٠ نإ رفعح ىأ |

 م ه كذبال ةواخ ىلع مويلا كدنع م نادال لاقذ سدخلا نم قاطأ نأ دنبب :يشواعلا

 اذ هربت رعأو همم .تواذو قرش ناك نتف رس 1 ا حاصي ال كيش

 و انكو انك ةنس ىف تونرخ يأ كلعاق لاق اس2اتساو 119 ناسا( 40

 لاما خا واهزودأ انأ انييفةلفاقلا انكلمو مهانمز مف امف ناك
27 

| 

١ 

 قارات تلاع اقطثم ىل>أ الو اي مه ن 3 090 ام ةيرامعلا ع نم اما لات ءاط ذإ 0

 كتلأاستلاقف كمالك عمسو هتبأر دق تلقف ىشرحلا اذه سمأ ىلوتملا فيرشلاب ىلوعدت نأ تأ
 00 ينا هلوسر ق>و هللا قحو مل تاقفوه تنأ سو هيلع هللا ىلص هلوسر ق>وهللا ق“

 0 م انلو هناطللس نم ل يب ينالو ير ا دلاخ يفأ نب يدوم نب يدع تب ةيودمج انا

 6 ترثأت سا ال هللاوو يريغ اهنع لسف اهب محد مت 00 ام كافك دقف اهم مس

 قمرات 2 دعو ينرت5و ىننوصت ناآلإ كلأسأ امورلع هق اًمهو هللا دهع كلذب كلو دمأ

 راح ن م كل هدحأ هدم تّدش ام ينعضو 1 رائد اي نم لع يلح اذهو الالح اهزشل ققفنل

 نموكبادك| نم ينمحأو ينع عقداو هيلطا أ 5 : سل د ضم -- موملا لها وأ كيو كرا

 / بهوو كلاحو كهاجو كلام كل هللابهو دق !ما تاقف اهظ ءامقوم ىلق نم اطوق عقوف ينّحاير راع
 هده“ 9 دلو ينا مويف ترداق : يناحأ ف ترداف تدرذ مث اء | مام عسيمج ةلفاقلا كل



 (مك)

 ةءايد هل هردق ناكام #*« هلاثدق يذلا نأ هل ادبو

 ةبائسو لماع قئالعلا كّته * كو هريمض نامظا 3

 هانم هقا لذ لسللاب # لخا كماخحم بهذيال باقاي

 هءنان هلاظق ىل.ق نوكيو * 0 < ىسؤفلو ءا ءاضقاادم

 ةياوؤأ نط“ هاثل ” فدع * ريد ما وَلا نسح يوشلا لدخ

 هناينأ يفلا ىلع لازي الام # هيما هلالا مق ا عقاو

 هناو 1 كنع لازو معن || ريصع #* يضم موديام نضام سؤيلاو

 رم و لع ندع هنادبع يا مل تيك لاق هاط لأ نب دحأ ي 2-22 لاق ىحي (ينربخا)

 جرخ و هفيس دقق ماق دق وه اذاف ت ل هنأ يرا اناو ليال ا 0 كا انف انناوخا -

 . لاقو مهتم ىلا تفتلافهءلعيفوخ هتءلعاوتدملاو ماقملاهتلًاسوتقولا كلذ يفه>ورذ نم هءاعتةفشأف

 عراوقلا يداوف عرش ملو ىشب * لها م لالاو فيسلا تا تشاام اذا

 ريقب اص نب دم رم لاق ىهاط يبا نب دمحا ينثدح لاق يك وكلا ءاقلا نب ناسملا ينريخا

 ظ هسفنل 0 5 1 ىأ رف لكوتمل ليو ضل
 اهروتف نيرظانلا قوري انوع * ةمج ةحيبص ارئاسب تيأر
 اهروفغ ماظعلا كلت نعز وا * يرتاا ىدل تايلايلا ماظعلا رو 0

 اهروص خفني موب يدان, نا ىلا * يرئاا رهعت نأ هللا ءاضق الولف

 اهروزت نو.ع ارح 1 ريس # ااهاوا رجع نأ غامض تامل

 أهريطم 5 مْ والا نود #*# تال اما عمدلا ىر تاليسأ

 ا( عهرفزو اهساعنا اهردحم لع « هغفي ناملا ماوناك لبو

 اهروطخ افاطل الاوت الان #* اك ااوب تمحر دقام ةمح راف

 ااا للا

 لاق ربدملا نإ مهار | ينادح لاق هيورهم نب مساقلا نب دمحم انثدح لاق ىلع نب نسحلا ما

 أ وأ يركلا دلع يبأ نب يموة نإ ىددع تنب هياع بطخا نأ لاف ىنسحلا طاصنب دم ىءج أ

 د ااملاو كيدك ل لاقو يبق هب هي را ةئلاق ىسع ىلا ترو كلت تادف ودع هتحأ |

 ىضشو قءعأ ىلع هدعب هدلوو نو تفاح يحلو 0 نا هنم رهشاو فرش افعال قال ْ

 هندوأعق هبدوأعم ىنااَسو كلذ دعا ىندواع مث ّح هده كلذ نع برضاف كالذي هل ريخ أف هللا تدع رو 1

1 
1 

 إ

5 
2 

 : دهم كلذ دعا يندشنأف هت>ا ه-وزف باحا ىح هب تقفرو أ[

 اهتيلعو ةرح ىلاو هللف *يند رف يو هن يسع ىلا تبطخ

 اهش معو يناعصملا تائب لياس *# يا 6 و يدع قادر َدقل

 ابةيقشو اهونص هلالا ين * ةعب ةدالولا دعب ان ناو

 اهقيطيال ةلحاذ ينريصو * اعنعو اهب الخم ينا املف

 اهةيلطو اهحر تامركملا نم * هل لزي مل ىذلا ءرملا ىنكراذن ظ

 1 ا م ل ل ا ا و م يم ل و يي مصل



 ( 8ث )

 رز نخ وهو يرو.:ط لمر يناديملا ورحل هشو روزرز نا مساقلل هنا لاشو سينعلا ينال

 م ةيسلو ىوأمعلا اص ْن دع رابخا 1-0

 بلاط ينأ نب ىلع نب ندج هي

 هدح ناكو نام ل لا هب لقآ ا رعش ن٠ رعشلا اص 1-5 ِظ ىزاح> عاش هللا دبع ابأ يف

 يف ني> راخلا نايف زاححلا نع نإ نس ن ١ هلل دنع ىبا مهارإو دع أ هللا ديع لب ي- 2 1

 نيد الاف وااو تءالبلا ينأ نب 0 را 0-0- يبأ تدب ن1 هرج : مهمأ رونا مالا

 اق يرانا نسل نب ىحي انم ؛ ليو لاق يئادهلا ديعس نب دمح نب دحأ ينربخأو راكب نب رعب لأ

 نءّسأ |.حم الو لاق ةنس نوتس اهلو هللأ دبع نب يع وك تطعيس نأ راكب نب ريب زلا قدح

 ةنعدم الوقع هلو ةعدالا نك مدآ ىسوم ناكو لاق ةيبرعالا نيس لمح الو ةشرف الا

 ف م هرم نا »+ اع اود 52 نأ كنا

 افع عمة دم هسحو طوسلاب ةهيرضق رفمح ا رف نم زةاخا لق دعب رياسأ قسوم ناكو

 نم ماب كولا ىلع جرخ ماسر دكا ناكو | مضوم اذ 1 9 ةريثك راج هلو هقاطأو هنع

 موهطعل لو مهديقو مهد ا جاس || وبأ هني لها ن 4 ءان و هبار ةاظف هع لا كللت يف ضر

 | هللاتاولس بلاط ينأ نب ىلع نينمؤلا ريمأ تاقدصةل+ نهونيياسحال لزنم يهوةقوس برخأو
 نءيفطاسنب دم لحوتحببق ارأنأ ايقومبف راو اب مظلزام قرسوارتك زان اص 00
 ينغ نادعب هيديصق حفلا هدشناف ل زك وتلا حدم مْ نيس ثالثسي>ؤ يار نه رس ىلا مهنه لمح ظ

 هفاللاطاب صحف هنداصق حفلا دامنا كلذ د هفرعف هلئاق نع لاو برظف زوك ذملا ه رس

 نء هللا دنع نب ىو 7 ا لاق ةمئيخ يلأ نب دحأ ى ل لاق عيكو فاح نة (لراو

 يف مريخ يف ىلع ةمودعلا ه ريس يسرب نيل هع ني ني ىيدج هال ل

 ا آف ةقيوس ىلإ جالا 0 راصق ةشاوس جرخ دق اص ند ناكو ناطاساا روما نم يد

 7 ىلا هلمحو هديقف هللا لزنو هحالس حرطف نامالا جاسلا 5 5 نأ دعإ هوئبو يم وم هع

 ردج هنأ هتوم ببس ناكو تام نأ ىلا ابن ماقاو قاطعا ننس كلب ام اسر ل مف يأر نم
 سدحلا ىف لوس يذلا وهو يردحلا ف تاف

 هباحشا هب امش تعثتو # هناز>ا تدواعو داؤفلابرط

 هلام انعوم. قات قر ه# ىوبلالتنااندس سل
 هناك را عئمتم يرذلا بعص * هنودو ءادرلا ةيشاع ودب

 هناجمس هدرو هيلا ارظن * قلع ١ حال م5 رظنيل اندف

 هبافحا هب ت>ح-ام ءاملاو # هعولذ هيلع  تاءّتشاا٠ رانلاف

 يدلا َّق رز هدرو عم 2 ند قا 14 مْ : 5 ءءلا وع < هن هب ا

 ( :ريشع ئسماخ 2 للاطلا 0
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 قف ىف 6 كرد ءوسو كدو تاذ 2 11 سانأ م اهل ت تلاقو امانأ 8 ماقاف هتنحتاف ةيشعم اهدجوف

 لك رجح يحسف هن كا دف راع ل دعا رفاشم هرئاقن م ناكملد دا درا ةلسر ىلا ترطن

 ورع ناو هرسسأ اسودس نإ ةلورملا نبا ربخ ىف لاقو يغ٠ ام ومن ةصقلا ىقا رك ذو كلذب رارملا

 | كولملا ةيد هّتيدو ىريسا تلتق لاقو كلذل سودس ىضغف هلَتَقُف هاءطق هداسح هغم ةارةلل هي واعم نغا

 سودسلاقو هلاع كلذ يف مهاعأو كلم ةيدب هموقو ورم ىلع سودسا مكس رجح ىلا اكاحمو
 ناش يغب بتاعي كلذ ٍق

 كالو فا ئقل ركع # مكعمالو ع دع ام

 بشن نمهتءعمحامو سبق # ينب عمجو لهذ ونب الو

 ىلاغ وهّتمر ةيريضض ىلعو * 57 ةطخ 5 اه

 السا يرو را 1 لكل تري تايد راك لك 1 يبل ازدخ نإ وز دقو .لاق

 000 نك ةتارزاو ديل عادم ةلورولا ىلا رحب هلبا (1 اسودس- نال رات لك ا يمس عا
 يناس لاح ناكو ةرارملا يدش تدن وهو رارملاب ثيعي وهو كلذ عمس, لعءجف هلوقو اهلوقإ هندحو

 هنأ لعب الو سودس ند عج وهو ايضغ رارملا كل نه لك اب لي رك 00

 يعسفه.ءطدجوو كلذدب ذكيح م ثردحلا ا 2 سودس يمنا يتح ب بضغلا ةدش نم هلك اب

 دنه ىف ر>> لاقو ينكلا نبا لاق را لل ل ذئمو.

 رورةم لطدم دنع م1 * رينج تدقوأ ا نا

 رسالا قاتم قث وناد ثنا ع تلاقودوتولا يدخ اينو
 و ردم لهاط ته دعب 6# ىثن  ءانلا ءع نم نأ

 ءاضلا ايفو اهدقتم روك اكل تادالا قاب هدسو

 ١ ١ متسوم
 *  هلاحشاهباقرف تقرطو * هنازحا تدواعو داؤفلا برط

 هباعمل ات:هوم قلات قرب * يوهلالمد|ام دعب نمهل ادبو

 كر اعئمتم ىرذلا بعص # هنودو ءادرلا آما ود

 نافيا تذاع اه( راهللز ده هعولج هلع تاكتمإ ام زاثلاف

 ةبرض ىلع 0 ما نيمو 2 اموب هب ماقأالا 1 ركألو ريسملا ف ديستبو مئاوإ ايامسلا نم هعمام

 هنا لاقي لوأ ليقث هيقو لبق“ فيفح نانيل هنا لاقيو ذاذرل ءانفلاو يولعلا اص نب هي حلا |

 ةيواعم نب ورميت نب رجح وه مارهب عتسمم نب روث نب ةيواعم نب ثراخلا نب ةيواعم نب ور

 ىدادغتلا نمها ىعاشلا سلا وصادح ثراحلا رارملا ك1 نأ قاقتشالاباتك يف ديرد نبا لاقو

 ور نإ ثراطإ نب رد> | يناديملا لاقو ا



 (رطر

 دق 0 5 ل هةمز 20 0 1 3

 بطش ءاح نم هب كب نيد رقلا ثثو هران ججأو هبابق برضف اري 351 ردء> رع ف فاعلا

 ريل ند اهوا هبال نكد هاح رطق ةلو.باا 9 0 اينأ 3 عنيلصو نو لها باع اهات 0 هاطعا ا

 معو ل د لاقف عيباص اهافةيقلا نوءاب رااح هركسعب هماعاف رح> ىلا فرصنافديرب ا
 2 لم لقاح عيزه ا 1 يت> حربأال لاقف نم 13 ءارأو
 لاقل نسلج ىلا هدنب نودع تاق ةيحلل لاف كلا م هباحأ نم

 ثيح ناكف ةبقلا نم سودس اندو ميأ لاق نالف نب نالف انآ لاف ركمتس نأ ةفاخعا تما ندا
 نآلا كنظام لوقبامذ اهالاق مث اهعادو اهايقف رجح ةأىما دنهنم ةلوربلا نبا اندف مالكلا عمسإ

 رظنأ ينأكو را روصقلا علاطي ىتح كبلط عدي نل هنإةللاو هب ينط تلاق كننم ىناكم معراج
 هاقدش ديزي بلطلا عب رس بلكلا ديدش وهو هنويمذيو مهذب ناييش ينب نه سراوف يف هيلا

 نمالااذه تاقام لاق م اممطلف هدب عفرفلاق ذئموب ر !رخالك ]رح يبه خا | فال

 اعان هئم مزحأ طق داو تأ را 7 ىذغ طق ة.سناذ تضغبأام هللاو تااقذ هل كيحو هب كي

 دع لءجأنأ يحأ مونلا دار أ اذا ناكو ماني ص 0 ضعبو هائيع مانت :ا ناك نإ اظقت اسمو

 يحئدهسأر 01 حاس دوسأ لقأ ذإ هيلا 28 هلم ةسرق ا ملا ةلذ تاذ 3 ىلا ءول# م 0

 دقوهيلج را 0 يد و | ملاىوهأف ةهطوسم ير 3 ةضو. 2 اهادحإو هيد ل لاذ ةيريلاو

3 
 طقس تأقف هحب 1 هنا سلا ىلا لاش ا عض. | ملا ىوهاف يرذخالا ط_سو ةدحأاو ضبا

 طقس يت> هأدب تن 50 هتلوانف ءانالاب ىلع لاو هموب ند هّشاف هئم حجرتساف تودءف نر |

 لاةفارح> حبص تح هتايل ىرمسسل جرح عا تا اماف سودسنذاب هلك كلذو قا هاف ٠ انا

 نيقيلاب كتئحو شهد ىلع نب برغ 2 نوفجح رملا كانأ ١

 نيكسم سعاب ياا فق # ردكلا ساي كانا نق كلب نش

 نب ركع يلا اريك ِى أولا . ليحرلا سانلا يف 00 سا 0 عد هيلع صق مث

 هعرمصو هقنتعاو هيلع 0 سودس هلو ةلوبهلا نا هما مزماف 006 الاتو اولد فاق ةلو. طا

 ادئهرحح ديكو ةبلس سودس ذو هنم 1 ا هيلع دشف ةيواعمنب ورمع هب رصصنو هلثقف

 ركذهناف ةديبع وبأ امأو ياكلا نبا ةياور هذه اءطق اهاعطق يت> ا 1 ر ملأ نيسرف نيب امطبرف

 ا فاوع تن نعانأ آو ملاظ تنب دنه هتجوز كلذ عم مع رحح ا منغ امل ةلوءبلا نبا نأ |

 هلو ورمع هل لاش نبا ثرملا امنالو رخيح كنب دعو رعد نب ثارإلا مأ يو يفابيشلا لحم

 مزاخ ينأ نب رشن لوقب

 فجرت وأ جاح حجت فورمع * يان ىل_ها سانأ مأ نبا يل
 فزرسام ديزم براوغ اوفلغ © 35 دوفولا لزن اذإ كل
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 ىل-اغ رحو يناعول لوزف * امو لالا تاذ لدوله

 ؟ ىليلخ لكن ود لاح كلمل.كاذ نع# ا ل ّ

 اطراح اتطقا يعاذوطاو ىلا ناو ميهاربا نع رصنبلاب 50 ة؟هباتك ن ا ءانغلاو رعشلا

 كتيوص
 ورغم لعاب ده دعب # "يشب ءاسنلا هرغ نم نا

 2 را ىلا سو ناسللاو لاوذلا ةواح د

 )١( روءتيخ اه> يملا ةيا * اهنم كلادب ناو أ لك

 ال 1 ةقو يتاشولا نعبر ملا لتق“ ينآث نحل ءاغلاو رارذا لكا| ورمح ى رجل رمعلا
2 
 هل لمر هفو شيح نء يطسولاب لوا

 م7 رعشلا اذه لاق هل>ا نم ىدلا تدسلاو ور# ن رح سسل 88 -

 لقو رون نينورع همساو عقم نب رون نب ةيواعم نإ ث را نب. ةيواعم نب ورمع نب رعد وه

 بجشي نب ديز نب ددأ ل نا ىدع نإ ردع ن ةدنك وو رون نإ ةيواعم نإ

 2 الا 2 هربخي ( ينرب>أ ) ناطحق نب برعي نب بحشي نب أبد نب نام نإ دير نثر رع نأ

 لاق يعاطقلا نب قرش || 0 هسأ نع ء ياكلا نا نع 0 0 لاق ةزاحإ ديرد نب نسلا نبأ

 وأ 0 وهو ور< ب ردع> م لع 0 أف للعم 1 5 فأر أ لا راش مايأ م :لبقأ

 ورمع ن.ةلوبملا نب دايز نإ مث نو .لا وهو ةيواعمو ورم داولا نم هلو فرذ 0 للا

 3 نب ةعمبر يف كال وهو هيأع راغأ ياضقلا جلس نب دهس نب ةطاع هت نب فوع نبا

 يلق ىف راغأ ع 0 ل ةأف هنانغ دايز غابف نيرحبلا ةعدرب هنغ دق نك ك يذرمغاإ هلزنمو

 ١ ةيواعم نب 3 ثرحلا نب بهو نب ملاظ دكا د أه يصو ر> اغا دو أريد ل دا ردع>

 و 6 -_ 8 20 ا دكا ام هراغم لئاو نبا "و ا ل دلك نك 5 ا نه 5 ل دحر

 نب مغ دنع نب عياصو ناميش نب لهذ نب 0 نب فوع مهم لئاو نب ل ذئمون هةعمو

 اع كلام نب صاعو ةيلعأ نب نسق نب ةءعيضو لهذ نب نامش نب سودسو ناش نب لهذ

 انلعا لجرلا ىلا نالحتم انإ رحمل الاقو 0 نب قوعو واعف قتورع لجعتف ةياعث نب هللا

 ددرأ نايتفلا ريخاب لاقو ف نب فوع هملكف غ عاب بأ نيع نود هايةاف اثم باص أم ضع هنم 2

 0002 هدحلات هدنلح لاقف هلبا:لتلاف ةيوانم ناو رج 16 ءايا هاطعأف ينم حا ا. قلع

 نايبش ينبا هللاو امأ ةل وبولا نبا هل لاقف هعرصف ورمت هلقتعاف لبالا ىلا عزمي 0 لعش ايوق

 الياق ت.هو دقل هللاو امأ ور# لاقف متأ م تكل لبالا نولقتعت ا لاحرلا نولقَسَت متتك و

 ىلا راص َىد- 0 كءاسام دنع يبدحتاو ا رش كسفن ىلع تررج دقلو اللح تمثشو

 نيع نود وهو ريلاب ريفا هل لاش ناكع ناك اذا 6 هباعكأ ُُق ردء> لقأف ريخلا رح روح

 تلا دشنأو روعتيح لاح ىلع مودي الو نولي يش لك ليقو ناسللا يف لاق )١(

 ا 010111 ] ] ] ]| 1 | 0 اا خلا وما



 نى نيل سب

 هيام ل كب

 00و 25-0066 دقت توضيح زةساجب يني 1:

 عت

22 

 ينفك يفتجردأ اذا 2 يسناوا ءاحلا الف

 و .
 تدنيس ويفك

 ند ريخاي * مصاعايمويلا تءاع له

 نيرق مغر ىلع * ينياتلاخلاتاذنا
 ىنيدو ئانشد لا # تاخد ىنملتال

 ينيمأو يريزوو »قدح صح وبأو
 نيذدلا ءادلا: نما [تدنك اال
 نونلاك ًانكلا 0 نب اذس> ند يف نأ

 5 اممو ىملا نإ نع يطسولاب جره مهاربال هبف ا

 سس وص

 لابلا ىلخ اي يل * لاخلا تاذ لوقت

 يلا كلاح نوكينا 3-م كلام اع تلقق

 لاخلا يف ينّمقوأ ك8 50

 يامال يذلا لفاخ علا وه ىبحلا ل

 انو لوس لا رو دو نصف هد نع هباتك نم + مهأرب ٍن

 اءلعلا ةفشلا قوف لاخلا اذ 2 امأ

 تدك نم عش اهريع وأ 0 يلا

 2 كبر نم ىهدلا تيةس 0 ياو

 ا لاخلا أذاب 6 اج قور دقو اهريغو ىملا ناو ور<# نع يلع واب لهر مهاربال ءانغلاو وعلا :

 ايمو حييحصلا وه اذهو

 ٠

 يلا نماطاح بسحم نيا مآ * لاخلا تاذ كم رعت

 ىلا تلاق م ابنلا ىئار هن مرحب ا ا
 ىلاذعلا ةلاقم تعطا ما كو « ادف يش ينتيصقا ةلذلا *

 نع يطسولاب لوا ليشثو ىكملا نا نع اماك عباصألاب ره 0 هيف هلو مهاربال ءانغلاو رعشلا :

 امهو شدد

 لضم

 تس وص

 ليلف نعؤافو 2| ا رداوغ ءاسنلاو ي رءش تدلاي

 ---ت-



 ظ

 اضل وص امموأ

 فرصناف هلههوث رفهج نم لضفلا هيه وتساف هب راحت ساف يحي 0ك لضفلا يلا يكر ف ىحو ًأطخأ لو |

 لوقي وهو

 (م0

 اعل ارسب هضارعاىرأ تلاقفا# :اضزعم كيم اذه ابا ولاقو
 بنحال طقس وهالج ربشنتف * مسّتب ةرظن الا وه اه

 تكس ومض اممو
 نادي نأ كسميف تاوخ اذا ينانعلاخلا تاذس> نكي لنا

 يئالعأو يرسم يف قحلا لعالا * اب تفلح ام نيعي يذه ناف
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 ان والو دضلا الا كدك طعأ ال كللأو الو *
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 01 ا ره أ نع جرا ن 2 ةدانزلا يأ ن 0 نايفس نأ نعال وأ ىرخالا ت
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 هنوذوم ىهلا ةاضاك ةضافطف * هتحو ياو ده هفقاطن

 هيود أرحا الا هيناتا امو © تش وأ ريا كنك ايد 3

 ديعجلا نب ورهعا عابس نب ةمقلع لاقو

 انرام الب اذ هيف تهرك ١ * ةحولخم لالا تءارامل ٠

 انهاكلالحرلا ىحمر فرعي * ٌؤرما يناف اهذ> هل تاق

 ليردلا نب سايب دحأ وهو انعاك ناك 3يفلا نب ورم نا ديرب انعاكلا لجسرلا ىحر فا
 باط مث نإ و6 ءاعلا ى بابرلا مهنمو هدلو يف كلذ 0 دبع نب. يدنا نإ نان نأ
 ع يف اوء.سسانلا نأ ناظقيلا وبأر كذف مالسلا هيلع حيسملا نيد :ىلع راصف ةيلهاملا لهأ فالخ
 ىهأ او وشلاد زر 2 ءاعدللا ىلد ىلا ثعبم لبق كلذو 0 داو يدنا ًايدانم

 وهو 33 0 هدلو نمو ُّط هريقىلعاو ار الإ بأ 2 2 ا تعال ناكو اقدم تأ 17 رذآو

 هللا لد ي | ا ا دقو 5 اأ همسدل كل ه١ هب رح حال || 0 هب د نساعإو ب رعلا 0 0

 | ناكو راتخملا باد عا هو>و 0 هب 3 نب ينألا هناو يئاءعلا يدناحلا نبا ىلا هلسراو سو هلع

 لوش هفو اد داود ين ان عاب هنبأ ناكودم زهف نيص ا نبداعع 0 اهذخأل ةرمعملا ىلا هب>و دق

 نمبقلا كديع 5 رعش ضع

 ءافك ةمركم لكل تناو * ىنثلا ىنب جاب جاب اب الأ

 ام هلل ند اذا ىلع نإ امح 30 عكاظ كمولا

 مد ةعقولاو توغل دبع ثيدح ةقايس ىلا ريما مر 2

 نع هحرطف ابأف ىفدرأ هقحلال هل لاقق ةغافرب .نمنتق نب طيلس ةللاغ هم ىب نمالجلر قدا
 كلذ 2 ةلعو لاقف هولتةُم يدهلا 0 1 1 «اعدكرو هسول رو

 رحاف ربغأ مويلا ناب تولع #2 2 ءاّقم وعدب لب حا 1و

 9 ءامع لود 2 »* ةريستو هيف ا

 رطام ساه | وذ مويه عا »# 6-0 د. 0< ةيرادخ

 5 ٌقدَر هتنألهىده :لتاقدقو
 1 كما لفلافادو فكو

 رضاوحخلاو م. دأب ينرب الو © نسا ال ال مطتسان "ناو

 رجانحلا زمكذا تالكلاةأادغ © يتااخو يأ نك ل يدف

 رصاوأ مت يف مر تسيلف #* ةداوه ميك ىف وجرب ناك نث
 ديما نب ورم ةحنان تلاقو

 امصاوتلا باشا دو.ه سرافو #*# ديس ع رصم سارلالاذق باشا

 0 ميسم يسم ل ل ل سا 2 222222222 ور يم مول 7 رج وج ١ م ةتوس راسم ل يس رج يلج نيج دي يوي ١ جرو هج نق جا نب ل اسوم هج عت ع مص:



 (7ذو
 ع: ال17 1 ا ا ا تس دس حسمت 9

 ايناغ اريسأ يلبق ارت ل ناك * ةيمدبعةةّْيش ينم كتححضتو
 8 واطخو لبألا نه ةنام كنبا ىطعا كاق:كاذ امو: كاق رخ ىلإ كل لع ة رمللا اهنا اها لاق منا

 ثرحلا ين ىلإ لحراَو 5 2ظ11 هل نهضفهذم بايرلاو دعس ىنءزيس و يفاف مهالا ىلا

 كوشي ثووغا كم 3 ناو مهالا ىلا هب قلاطناف ىمشدملا 0 هيلا 0 0

 انعاس مااودعسان !ااماذ :| الههرو » ادلاو ةيربأا ريس >اب مهأأ

 اقاودلا قلأ ما أ ينفق 3و هَ ؟دالب ف اساع ارا كراخ |

 همقدل ةرو دم سراف مكل لتش هل لو انسراف ل 1 ان 0 1 ا

 لَو ينولتقا يني ثوغي دبعلاقف هلم ىلا هب ق اعلاف ىع اا ه4همصع هنا مهلا م هالأا

 35 ةمصع هل لاَقف طفت ىلع عع ينوءدو را ينوقسأ 1 هلدملا كلل امو ةءصع هل لاذ ة عد

 هللاش ١ اق ىلع هإ] عطف "ص ربا ةأاقمق-
 , | الاف هل نينا ك4وم كرو ة ةمضصعةئع يضمو فز كرو لكألا

 كلذ ُُق ثوغل .دمع لاَقؤو ك ك , 3 5 7 0 ٍّي ل تنحو 0 15 0 ءِ

 01 01 5 لع 1

 اليف ت2 امإ اك ار اق

 نب

 د مي 00 ليلق *
 قالت الأ نا 0 ياا *#

 ايناعلا توم رضح ىلعأب ًاسقو * .امملك نيمهالاو برك 1

 اناوملا نيرخ لاو مهحنرص * ةمزلن مداكلا يردن

 الاون دالا وللا اهفلا> يرث *

 ايما نفطخم حامزلا ناكو
 ةدهم ليا نه يندم تلح لو

 مكب رامذ يمح | كلو

 هيمشدع ةذع.ش ىنه كحضتو

 ا

 ظ
! 
| 

 ا

 ظ

 افا اب لدار انك ظ
 ايداعو هيلع اودعم ثلا 0 # ا ةكلم ئد نع نقع دو ْ

 اال ىلا وقاطا» < رشعما © ةععو قال اودجادقو لوقا ْ
 اًماوب نم نك م 1 كك ناف د |وددحساف مكلمدت متر شعما

 ايل اع ىلوبر حم ينوقلطت ناو *# ادي ينواتن ينو ناف

 اكاثلل نيب ردا كاعرلاب ديه لع اعيان تسل نإ هلأ داع انحأ
 اساموجأل بح قدام كنا

 اعاد ناتلا ناو دساو ك1 ىامع ه1لا فريش ةرخأو
 اناوعلا ىلإ اوعأ دقو ىنكب: امعزو دارملا موس ةيداعو

 باحر نع 3 0 # لقأ مو ادا وح ف 0

 00 9 و هورسا مهو ١ الإ اذ مودع جاع هج ةهسأب يااا ا 2 | مه 0 0 لاق

 نامعتلا ىثرت عررخلا تنب ةيفص تلاقف ساس نب نامعتلاب ءولتقف هلتق
 ١
 "مت 318231719051 1372515011215 2221 72575775-50240: - 172212252157222 72 2 7 2 جو



 هنوح -رئالل تأ هتامه # 0 ءانالا م

 1 و ايصعأ ضع لم لا يال معنا أ متقتسا اذا 0 0 ةرءوذ لاف“

 الومعتاا هود و اودرب 2 مكي 0 2 مون ذيل ا و نا موق واق قدا ل ا

 اوتفتاب 0 سانلا ل اغا وأ يف وقتلف تانزلأو دعس. تموطتو ين مولا مآ آل 0 مودع! ر اغتدب

 اديدشالا ف أول فافموقلا 2 >اومه>امر 1 اموب رم اولءدف اه |[ مه ود او 0 مده لا اولقتساو مهمل |

 قد مهو ْ ع أ تناك هلا لجأ لح ردلتل ساسد> 8 1 لآ راملا ود د ل ناك اذا

 0000 7 | 37 اهدَخ ةأمازن :«>نا عال لاق هامر يذلا حط ع 0 هللا عع دأ لاقي ةلاغ: 91 يف |

 مع ينب نا نديلالهأ نظو ال'» ترهذف ينتظافدت ةياظنحل بر كهأ كناكن

 اودع صأ ألق | كعل مو كعل 0 اوتافل ١لا ممإب آل يَ 1 او مم 1 5 رحالا كلذ مهدرب |

 ينامعتلا لك 9 0 دو

١ 

  1ا وعد مكاع 5/ ا ليه لاي ثاوغ 3 يداو لوس 1 مصاع نب قف يدانو لالا ىلع اودغ

 ىدانق يمك لاي يدان ىدق كلذ ع.س الف ةريثعلا دعس وعدي ثوذي ديعو ميك نب ةانم ديز نب دعس :

 كلذ د املقأ ورمع نب تك وعدب ثوغي دعو دعس نإ .هك وعدي س 5 22 لاي ثوغي ديع :

 لاي سب ىداتف هلثج اوعد الا رامي وعدت ام هللا هوا مملام لق ثوثي دع علت نا
 يعرااهللا دنع نب ةلعو عمس املف اسعاقم بأي 0 تك ورع نأ توا يت يه ساقي

 دعس وب مهماع تاهو ع ف مزوا ْنَم لَو ناكو ه> رط 10 03 ءاوالا بحاص ناكو تودصلا

 لوشب 52 ٠ لل>ر للء>و 4 3 ٠ عطنا مكب زون بايرلاو

 نايدلاو 0 امر # نادي زماا مكتافبال موتا

 ظ لوقيو زير لء>و مكل ةلحرلا ناذ [-راف الإ اول: 2 * لاير ي داني مداع نب سيت ىلءحو ظ
 ١ كا رآلإ را الي 00 أولو ام

 1 * اناس مف نءطلا تد>و يا *« !1

 | بكن ل ىلعر وهو ليعر يتب ن٠ لوقف كح و هلااق ًاريسأ ذخأ اذا 4 0 ل

 8 ا لي ءادفلا صار كالذدب نوديرب 0 ناكف لاذنأ مهو 3 و را اوذا

 تسهذف ير أ ةل.عركال داطدأ ىح كلسءا لوي مع يي هاب نع ىلإ همئد مف اريسا 0[ | ْش

 0 ع قر وف هرتسأا ثاوشإ قدح رس وح 0 م هرانا يف اولاز اف الثم

 35 ما دعطانب ورمي سرف دو.هو دو.هسراف وهوه رقلا حابس نب ةمقاع ذكوي لتقو سحش

 نب ءاربلا ةدنك رسمرو مهالا نس دقفوتو رقتف ا كل را 0 ةمسأوت محلا او

 ساسجح نب نا..ءثلا اءماتق ةيواءم هل لاقي ثرحلا ىنب ن٠ ر>او يثراحلا ربدالا ملا تاتقو سيق

 رارض نب ةديق هلَذ نهاكلا ياما ديبل نبا ةرمض واب تاتقو ةسمخ ىهفارشا نم ةثءوبب لكو

 1 اع بمآ يدل هع لإ سانا 8 وال ثوغل دبع امأو يذلا, ع
 موقد.س نع هللا كد ةتااقو تكحضأ موقلا ديس انا لاق'تنا نم المح امظع ثوغي دبع توق

 ثوغر دع لاَ جوهالا اذو كرس ناخلا .



 2 0 روسو هوذاو ةءالص نب ثوغي كديع 3 ديزب نإ لْكق .ةطوهو يف راحلا اجلا مم

 ةبلع نب رفمج مالسألا كر تار ان ل ل نءط يذلا وهو

 1 اكواعص يا ا ناك عواض نإ ةيواعم ن ١ تل را ن نب ثوغف كاع نإ ت را كا ١ ةعسر نأ

 روك دملا دعدملاو ءاب انغهيفا دع هلو اة 2م كذب هريخو أرب 2 ند من ةئدماب 01 دل

 داموا هذ 0 ىدنلا مويلا وهو يلا كا بالكلا مول 2 هلوق ة 4 الص ن ثوغ دي.ءأ هع اذه ف

 اك ذ امف مويلا اذه ثيددح ن نم ناكو ذئموي لتقو ءوزسم 00 وب هب ثار -- : قي. حو

 0 قدحساو يضلأ د مخ نب لضفااو هسا كَ يل نب ماش مهو ءالعلا ن 0 ينأ ن ع هدم ص

 لا ءالا تشو ةلتاقملال ف رشا افدصلا موب مع 6 يباب 0 مقوأ امل | ولاق ىريئملا . 00 اسجل

 لك أمق يف لسرلا او ا ولع م ميك 0 و أ ا ولاقو 3 ىلا موضعل 8 ا كالا 2 يرارذلاو

 اوزغت ال مط لاف ىرتأم نعاك وهو يئراخلا رواق مع> لم تأااَقف هعاضق ن م اهفالحاو ند ءلا

 00 5 لدسد ع وبا لاقانازع يب نركف اساعد نودريو اباقعا نوريسي مهناف ميت ىف
 سمرو ةءالل_ص و ُث وحلا كل رع جحذم سير ناكو املأ ردع انما اهفلو جحدم ن : 0 ”> |

 1 5 كلذ غلبف ميع ىلا 00 كا سبق نب ءاربلا ةدنك نسرو حرمسم هل لاقي ن نادص

 ا هوراشتساف د كدكموب بت”ارع ءلا ىحاق وهو ىنيد ء مثك أ ىلا مهفارش | 56 م سا ىق ةاطناق ٍبابرلاو

 ارك ةلامم ال ردع ع رااو لشفلا ند حايصلا ل 35 اوءاعاو م 5 00 ىلع 0 اولقأ م ْط

 0 ليالا اوعرداو بر دال اوورناو امير بم هلحح ل نيش رفلا مز>ا نا اي

 0 ردلا اودعتساو اود 0 وقرب 0 ا نم ةعامجالو ليولل |

 ومعامل نب مسطلانإ ديزيو مر لإ ديزيو نادملا كيع 0 ديزي مهفأرم 2 كك يب ند ند هلا |

 3 ابر نا ديز ى نم لجرو بالكلا نم ابيرق 1 قّىح> ربوه نب ديريو |

 املف وب 0 ريهز هل لاق كيورس ىل نم هل 0 3ع هل ل 8 عامز 0 ع هأ لاش 5 1

 ع حد :ولب الاك يود ريهزل لاق 2 مهرصنإ

 أوراغاف مهودحيصو موقلال دعا مهرذنأف بالكلا ىلع مهو بايرلاو ادعس ينأ يت> راس مل ةقان

 لوقيو زري ل>ر لعءحو اهودرطف 3 3

 1 رأ ًايغ بالكلا ىلع « ات لا طا لاو
 لاه هل سرف 2 0 ند مالغ هباحاف ل لاق

 افا راعتاسلا اس © اير ىرتس لماقراع
 * هبايع ريض دابح ىلع *

 ثيوعللا رذ لاق مهرذافي ل 3 0

 موقلا ن ل ابد نيح ى هد لاق

 هلو>االو موق هحققلل #* هيووحم مع ماع لك يف

 0 كَ سبق دعس ين ومس زو ساد ند ناكعلات انزرلا 0 بايرلاو دعس تايقاف لاق ظ ا

 هنودانامط نوقالب الو انئز هنود اأو 58 هيانرا
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 مهاهتف لاتقلايف مذ نذأي هءأأ نوذرسدإ ه ون رفن ةنالث رادلا يف ناك نمم دقت ةراجحلاو لبتلاب '

 رمالا يفو ةءارج الا لاتقلا ىلع كلذ مهدزي مف ميلا اهودرف مران مماع اودري نأ. مهرماو هنع |
 نوديرب اسان دجسملا يف نا اوناقف هباحصا نم رفن ةثالث مهءاجف رادلا باب اوقرحا مث ءارغا الا
 ةحاسأو ةعاس هف ساحف قاطناف كوتا يتح دحسملا 1 جرخاف لد اا سانا رما قدا أ:

 ىلع شيرق نم رش ناك دقو رادلا ن> دف لدعب اد>ا ىراامو ةحان لك ن٠ هياع ةلاغم موقلا

 نا مهءاكف موقلا هاع بثوف اعرد تسلام 1 الو هباصال لاقو هعرد سلف حالم بلا م 9

 "يشب هوزغت الا هقاثيمو هللا دهع مكيلع نأ نامع ىلا اهب ث..و ةفيح يف اقاثيد ميلع ذِخ 3 ريب زلا

 طع يلا نبا مهءدقي موقلا هياع ل >د تح هعضو الا سا 0 حالساا عضوف ا 22

 تابرضض ثالث ه_.ار ىلع هوب رمضف هتفيل> و هللا درع انا لاف بقللاب هوعدو هتيحاب اوذخا يي

 ماظعلايف تعرسا ةيرض فنالا قوف نيبحلا مدق» ىلع هوب ريضو تانعط ثالث هردص ىف هونمطو

 نب هسد تنب ىنشاف هب او.هذل هسار علمت نوديرب مهو ةاي> هبو هون#ا دو هياع تطقسف

 مظءا نيئمؤملا ريما ةمرحو ابا نم انيرعو ًاديدش أطو انأطوتف هيلع يعم اهسفن تقلأف ةعبر
 ناك نئل هللاو هاو همد هلعو هبوب مكيلا تاو هشارف ىلعو هدب 2 هياع هللا ةعحر هولَدقف

 رص:ةسو هيلا انسءام ىكتن اناف نعو لح هللا نم مث ا نيا اورظناف هلذخ نم 5 1 هلق نم منا ظ

 | ةلذملاو يزخلا عراصم ايندلا يف مهعرصو هلتق نمهللانعاو نام ىلع هللا ةحرو هدابع طءاصو هيلو
 مهحاورا بهذي واهتلتق اواتقي >ءاسنلا اًواعي النا ماشلا لهأ نءلاحر اقم كذا مم ىنثو |

 تت
 اقالث الا ا # نس ىامادب * 0 امإ كك اف

 أس اع ماا توم رضح ىلعأب اسيقو * امماك ناععالاو سرك أ

 اساع انس ىليق أر وَ م نأك « هيمشدع ةخيش يو كحضلاو

 اساس نعءاوقلطأ ا * ةعلب لالاودت دقو لوف

 لوا ليقت قحسال ءانغلاو ىثراخلا ةءالص نب ثوغي دبعل رعشلا

 4-5 ةيسسلو ثوعل كيع دانا 0

 لوف وهو 25ءاأ.ض 0 صاقو نبثرحلا 0 ثوغ دبع ؤه 2 6 00 نس ثوغا ديع وه

 ظ نبنالهك نب ديز نب باىع نب بحشي نب ديز نب ددا نب كلام نب دل> نب ةلع نب ورم نبا

 ءارمش.ن م ارعاش ةءاللي نإ ثوغل ديع ناكو فعر 1 و 0 لاش ناكو لاق حوت أ ماس نبا

 وقل امه لو ةياهاذلا

 و ارم وباع يف مط قرعم ر هش تدب لل نم ثوغي دبعو لتقف رسأ مويا | كلذ يفو مث يف |

 1 10700 ل ا اسما راسا هايتس روما ها مس عن ع طم ص عع سمسا روع مصمم صمم مسمع همم ع اتم اسم هع تش دع مح

 ىلا يف اغإإ بالكلا مول 97 مه دْناق ناك وهو تى نب تل رحا ىف ند 4ه
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 ىضر نامع عم تنك لاق ةين.> ما ىلوه حا ارجل يأ نع ريم ن دساولا دنع رع ديوب نت :ىدع

 دق سانلاب اذا حاصلايف مه لوقت ن نحتو 0 هك دقو تر ءثاش.رادلا يف هنع هللا

 0 و رف فويسلا مهم. رادلا رود ن نى. لاخلا سا ىمنأب اولزنو ه> وألا نه اول>د

 تنب ةلئان ترششنف هقيدأ ة رم ىلاو نام كا راغأ ينآكف م عحايض تء.سو ةياع

 ل رهارلو هش ةفارح ن* اا نع مطوخدل يرحءعاف كرام يذ> نانع اط لاقئاهرعش ةضئارفلا

 نورك ا وحد 00 هولق مح 0 نيء.دإ ا اهدس هتاف ف.سااب هنعهللا ىذر هيلا ل>ر

 0 ,ع نب دمحأ ( ينربخأ ) تح رخأ ىذ٠.و ةيديح م أ دنعاي كلام لاقذ 0 ناز نب دمج يناس

 لاقءيبأ نع ديعس نب دلاخ نع يناطلا مكح نب هللادبع امدح لاق ةيش<نب رم انثدح لاق زيزعلا

 ةصفارفلا تنب ةلئان تلاق هياع هللا ةمحر نامع لتق ال

 رمه» ن 3 ءاج يذلا ي .حتلا لت ”] نت هيد علا سانا ري نا الأ

 0 ىنأ هس 200 نأ د يال لاو

 5 ينأدح لاقل ) ويح )5 هأ ةيقعنب 1 ا نإ ليقدقو ةياورلا يف اكو

 بترد نع برا نإ ةماسمو ىعشلا نع ةلعو 3 ع ا فحم يأ ن : عر 0 ىلع 00 لاو

 عم ن ناينع صيخش تثعبو ةيواعم ىلا و ا رفلا تنب ةلئا نأ ةيقاعم نب 00 ندلاح نأا

 يلا نإ ' ةيواعم ىلا ةصفارفلا تنب ةلئا' نم ةعتلب ىأ نب .تطاخ ني نوعا ريغوا ريش نب نامعتلا

 نمو ذعنأو ةلالضلا ن 0001 ماللالا 00 ع 3 يذلا للاب كرك ذأ يناف دعب امأ نايفس

 هورمصنسل يذلا هتفياح قحو هودح 3 ذاو هللاب ادعوا 3ع ا غيساو ودعلا ىلع كرصنو نمحلا

 ! ىلع اهادحإ تغب ناف 0 را ولع وا 0 ن* ناتفاط نإو لاق هناف 0 هللأ ةمز زعلو

 0 0 01 1 ا وحد م 1 قأ اا 1 5 0 الا قد كاع

 اف رش ءاظعاف ها ذا هب رعأ هللاو هللاو هلوسر قدصو هللا يعاد ناد 0 هنالأب نس>و مالسالا ْق

 ا

ِ 
 أ

| 

3 
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 هللا ىغق يح هك هرج هده ا ؟ آل هيا كلغ لسا لاو > آلا فرشو ايندلا

 ا هون مهحالاسب هباوبأ ىلع ًامايق مهراهنو مهليل هنوسرحي هراذ يف هورصخ ةنيدملا لهأ نا
 الخ همم 0 ري دف كنإلا ل ةررور ىذألا فم ءاملا هوعنم يح ةيلغ اوردق يش

 نيسيرضلا عم ىلع ناكو رساي نب رامتو ركب ين 0 ,مرما اودنسأ دق رمح« لهأو ةلل

 ' ىلاعتو كرابت هللا رما يذلا لدعلاب 5 ملو هرصني لو نيئمؤملا ريمأ عم لتاش ملو ةئردملا لغأ ن

 ا طاقاو هيو هي نص نو كفئااوطو ليدهو ركب نإ دعسو ةعازج لئاقت تلظف هب

 ظ ير هنا مث هرخاو هرءأ لوا يف ه- لع سانلا دشا اوناك نيذلا م 0 ىنكلو مهرئاس ىرا

5 
 ١ ةنقع نب ديلوال ةمستلو س ودماقلا بحاص هطاغو تم 5 0 ١١ اذه ىيرهرزجا باو (1)

 8 والدربملا اهدا أ كوتا راجل ف اكرا» كاذو ه> راشديل ولا ىلا وأ ةملئان ىلا هتيسأ يففالخلا 0 دو

 0000 2 222222 شلدللل---2ل-22لهل2923232- 2232323223222



 | 0 و هللأو هحو اذه ع مالأأ هللا وداحا لاو هأبأ هتانغف توصحلا تدع دقو هيلا ياسر

 ءاملا طن و لديك لع 1 يع ى 14 مدا تا برطلا ىلع ردقا نه نير ةءاسن : نمءاسن نع نيمدش

 2( ةنن)

0 

 يبا وهو فك هتيب>ال ةبارق هالو ىنيب

 انكرا هندملا و# ةيحاصم © يننا هللاب بضاي ير ل

 ايقثم اعارب حير تكرح مك * مهباكر ثح انزح اوعطق اذا

 يلطعس وابل والا لقثأ| نم هنحلو ةعئاع نبال ءانغلاو ةصفارفلا تنب ةلئانلرعشلاو لب وطلانم هضوع

 ةشئاع ٠ نبال يملا ى 4 هلحم امم هنا ر هاط ٠ نب هللا ديبع ط> باتك يف تدجوو

 م7 ا ةلثا رايخا 0

 5 ةناعأ نب روع لاقو ةماعن نا رفع نإ ليدو وزردع نا ضصودالا نب ةصفارفلا تذب ةلئاب يش

 ١ هنع هللا يذر نافع نب نامع ةحوز ةم لكلا بانج .نب 30 مهونص ن نب ندح نب ترد نر

 , انادح لاق ي رهوذلا زيزعلا دبع نب دمحا اهريخو هرب (ينربخا) نامع ىلا امان ال امال هلوشت

 0 جوز لاق هسبأ نع دعس نب دلاخ نع مكح نب د نب هللا دع انثدح لاق ة ةمش نب رم

 نامع كلذ غلبق ةياعأ نوم 00 هلا ل :ه ةفوكلا ىلع رع صامعلا نب 4

 58 1 مسا يا 2 0-2 نه ها 3 تدي ' كن أ ينغاب دو هنأف دعل أه اعلا : ا

 تناك نا هيلا ى كا ةديدم ءاضرب ام | اطاهعو صوخحالا نب ةصفارفلا ت تن اااه سأ ناف دعب اما هلا

 انض هبا ةةماردل رهاق اف - نامع ىلع هنان يدحأ ن ط4 ا 20 ا :>>وزفو 0 ِ

 ١ كنا ة هن ةبااهونأ ط لاق هب || | مام أو 3 اءأف 0 ةطصئارقلا ناكو اا 0532 ناكو هايأ اهحو وز

 ا أسأت انعا قال ل ل 0 رطم ةبافإ شعرات رار

 اك را ةئسدملا 7 ةيحاصم »* يننا هللاب بضاي 2 2

 ابقثم اعارب حر تعزعز م # مهباكر ثحب انزح اوعطق اذا

 انطملا ءانخلا ينغيام ليولا كل * مهمض نب ن صح ءانب ايف ناك دقل

 0 د هلايح روس هع للا يذر نامع ىلع تمدق اماف

 نيس 8 2 هءأ 2و9 ناف يماد نه 0 كلوبلا ةضقأ رفلا ةْساي لاف عاصلا ادن هتيسنلف ناهع

 ءاسأ نم ىلاف علصلا نم ترك ذام امأ ت تلاقف كيلا موقأ نأ امإو يا يم وش ل امأ لاقف تتكف

 ْ تءشج امال وف كيلا موقأ تادف و ىلإ يع يم وش ١» ناامإ كلوف 2 عاصلا ذا || ,نيللا نينل وعن 3

 اهلاعدو اهسأر عبق هي ىلا. تلف تماققكتلا موقأ لب كيو ىبب اجي دمنا ةرايفلا دا
 هوس 00 طف كرامح ىح زا اه لاق م هس :>ح رطف كءادر كنق ينير خطا اب

 0 نلعحا و 7010 اعزاز 10 كيلا كاذ تالاف كرا زأ يلح لاق م هتعرف ع يعزاا

 3 دوه 2 لاق هم ا رم ان لاق يرهوج ازيزعلا دبع نب دمحأ ( ينري>أ ) ها هذدنع
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 رعلا ْن ليقدق رعت 3 أ هل ليقف يذر َلدَع لاقف: هنع هلأس هللا كحبف قدَع يبأ نبا لاق كف م هل

 دشن ةنعوس ينكلو ال لاق مويلا

 ُّ ائيقلو ىوولا ف تيفلادام _ ق1 نافو نع ارع وم ل كح

 00 |١ راد لآق يرخلا ( ىربخا) ةلادعلاب هل تدوتف نمؤم تلق يف الا خدربأل اذه نأ تملمف
 000 01١ ب سأر لغ افقأو يعوزخملا بئالا وبأ ناك الاق كاحيضلا نب دمحو نسما نب دمج انثدح لاق

 0 ْ تح نأ هذشن

 3 0 لاول كتم المو < وردك "كلب اودع ينال نإ
 ندم اح لاق عكو فاخ نب د# (ينريخأ) هودرذ ا دعبف هبا.ثب رثبلا يق هسفلا ىعرف

 : ىنأ نب يحي د لاق كول | 3 ورهع كا نع يرئبزاا رمح و ءالعلا م لاق قرزلا نسحلا

 5 لاق يَ َنَء مالسلا ه.اعىلع 0 نيا 0 كَ رج نب 0 0 لد نب اح لاق هل 3 ا

 3 انماعتو ءانغلا نك انوص 2 نب هللأ دنع 0 ملاس عمل نآ 0 ىلا واف نش رد 5 نم 4 1 ءاح

 0 نحف ةدودو 4 ر>وةسلاح 2 انااب 2 تاّقف هيلع 5 تاذدق الاع> كلذ ف ّك اولعحو تل م

 35 جراخلا يفذاوذالاعموت هوا يف تلق تقو يأ ينو لاق: ءاعملات تاق مئرتلا امو لاق مرتلاب عل 5

 ]| اولاقثم ملعأت مهلات حرف ايران كانت مث هنع تكا فرك نق كلمنا نأ جاو

 هتينَع تلقف هتنغ امو

 ناس 2 لقا ترح تحفل <22 هما طب ا
 د0 لاواحام باحد تفخحو يابا ميبتد تيار املف يضر اينو دق ةكرحأل دراي .اذه اولاق |

 تح رخف ًاسأب يراام لاتف تينع يح هرعا كلما لو كلو ىلام لاق راو رم انأي تاقف هيلا
 تلق هّننَغ امو ا ولاق مهحلع ف مهلا

 0000 نه ب ا 0 اولزن نأ اوةيطي م

 يح لوقلا كلمأ مف يف ينفكتساف رخا تلق هيلا تعجرف ءيثب اذه سيلو اولاق

 0 يوولا ند عل !اذام © 1 ناقو 0 اربع نم نذيغ

 تح رذف كل وهلاقف روع هقدص ند ةو< هَ يذلا كاذب الا هللاوال تاق الاه الهم لاَقف

 رفح يرخأ ةرع لاقو اذه قاطعا يت> خبشلا برطت تاقف هم اولاقف رطخا انأو هب مهيلع
 ند لع ن عجب 2 0 حام 0 0 تءصال ةيدق ناك اناو لعفا٠ هلاوو لاق اذه 1

 هراد يف كابأ تدنأ كافر الا 57 ن”دح لاق قحسا نب دامح نع تثدح 4 محملا ى

 رسل قافسلاو نع ىلع اذ احق َتاَرَح اهراس ا اونا ا هذه

 ائيقلو ىوولا ن تن تيل [ذام *# 1 ناقو نياربعن» نذديع

 كرأا 2 هل لق لوم ديال لاَ ثتظر ع هبا لوسر انانأو لعفف ىلع هدليعإ 3 هتلاس

 يننا هريخأف هدنع نمو هل لاقف كلذ لوسرلا ل ل ىذلا كتطرلا د: 10 -

 انياب نا مكبطرل نا ام لاقف ةعاس دعب هلوسر اناثا مث ةدباب اناثا دق 0 نا هقلذاام لاقف هدنع
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 محعلاو ب رءلا كلضف ىعرو كيلا * ينثدو هيف رادفالا كد_عاست

 كالذدب ( ينريذا ) اطوا يف نتمتسملا ةئالخ ق يللا ىح نب دعأ يفونو رايد ةئامسمل هل صاق

 هراذخا تضقنا تقولا اذه يف ىفوت هابا نا يكللا ى ه2 نإ دما نب دمحم نع ةظحح»

 تت وص

 انعم لازبال كعب الشو .* اورداغ كلب اودغ نبذلا نإ

 انقلو يوملا نه: تقل اذاه * ل نلفو : نعابع ند ند

 ام>هواهففك يانهاربعنم نضيغويفاصلا يراملاءاملا نيعملاو ليلقلاءاملالشولاو اوكرت اورداغ

 قحسا لامرافئارظنهوهو ورمح نع يلطعس واب لمر قدحسال ءانغلاو 0 ضيفت يتح

 عرس نبالهيفنا ىحي نب ىلعرك ذو ورمعو ىاشطا نعرسصنبلاب لوا ليق”حعرس نبال هيفو امنويعو

 مهاربالو يطسولاب ليق* ينان ىلذهال هذ: ناو مها ربال لوالا ليقثلازا يدبع ركذو رخا المر

 بيم نا هللا دنع انثدح لاق غلاصلا تول نت كسلا مهاربا ىريخا دقو رصنلاب ىروذام اضيا

 يعرجلا ( ىتريذا ) هرعش يف امهلخداو هئم امهقرس ارنرح ناو طولعملل نيتسلا نيذه نأ ةستق نا

 تدنح نب سم نب هللاد.ع ادغ أولاقه هريغو ى< ىنثدحلاقراكب نب ريب زلا انثدح لاق ءالعلا يبا نا

 زيرج لوق ءذعلا يالا وبا هلا حرت املق لرب يف يضورعلا تا نإ

 انعم لازبال كنسي الخو © ءاوردان كلنا اود كلا نأ
 هلزةمىلا عج رب يتح نيتيبلا نيذوب الا هماكيالو امالس دحا ىلع دربال نا بئاسلاوبا كلذ نيئيلا

 الاق اهار املف اءممزالمل نينيرقلا نايعدب اناكو ضاق وهو بلطملا نب زيزءلا دبع ايقاف احرشل

 مو نيسلا تاشاا ونا هدشناف نع هريخا نات دعى تناسلا وبا زيغث نائيرقلا حبصأ فك

 بدنجح نبال لاذ لئاغدب بدتح ناو ةصقلا هر نا بدنح نبا زءغ, لع>و اءاللس درب

 كيلا هللا دححا بدنح نءا لاق ىن ينبع هرب نأ بدنح تا ل تالا وأ لحق تاس ١ ىبالام

 لذ دو مهف رصف هنو رظنني م ا وةهلزام ىلآ تاطملا نا: فرضنا ارتد لفل |

 بلطملا نباىلا اب بهذا لاقف بدن> نبا ىلا جر> هنبع تربو هلز:هىئاسلا وبا ينا املف امخ٠ هلزنم

 هلآ كنغا" تملعخ دف نئانلابا'هللاقف اميل نذاف هءاعانذاتساف داش ل الا
 لع دراالد ات "فاش نيتيب يندشناف ىلز نه نم تجر ثيح يفءاج لاضلا اذه نأو رعشلاب يماسمغ |

 021 ةتاطلا از نوعا كر الا مهالا بلطملا نبا لاقف اههب الا هلك أ الو ًامالس ا

 0 لاق ولا هص نأ بلاظملا دع قولت لاق راكب نب ريب للا انيدح لاق يرقتا | ظ

 ريرجح لوق بئاسأأ |

 ا واو + تقل اذان « .ىل نلقو“-رمارع نم نفع

 مث عمدلا ذخاي هناك تقلل ل هع.صاب راشاو اذكه لاقال تلق شاب يردنا ىحا نباي كاقف

 سايعلا نب دمحم ان ريخا آو ىنئادملا انم مدح لاق راكب ن ريب زلأ ان وع لاق يملا ( نرسل هج

 ليقفةداهشن ضاق دنع لحر دهش لاق يي املا“ ورع راكب ن ريب زأأ نع ريهز نب دحأ نع يديزيلا

0 



 ش 652
 و1 1 1 ا 1: 11 ا 11 2115 1 تت ا جا م م م

 نيئمؤملا ريمأاي قدص الو هيولعو ريشا ن ,اهمرناو نام :مؤملا ريمأ قدص قحسا لاَقف أه 00 انوص ظ

 امون ةطما م يلا لحرلا كالذ داع مْ دع لاق مَ 06 ا نا رمشسعلا هل سماق هلوقي مف قحسإ ١

 !ةردنع فك عفداف هيلا كتوعد اعءادباو كوعدا اناو لقت 0 ةفصنلا ىلا كتوعد دق هل لاذ

 ةعنص نم هب قحاللا ءانغلاو مدقلا ءانغلا نم اهلك ام ادحاو' انوص مم“ 0 فرعي لف تاوصأ

 هلع ا رم ةداعجس او هل نيدعلا جكس 1 وصاوم» مصتتمل نست لاف ركذلا ىلماخلا قاذحلا نييكملا

 دقناك ذإ هضراعالو امالك نيناملا ن 0-5 هعجأ النا 3 هموب ةبادعس هيلع 6 1 و

 هل ماو هيلع مصتعملا راتحا يذلا ناكو مهجحح ضاحدإو مهعا اطقنا يف ةحملا حضوأو ماع 7

 رائد 20 ا هووس م

 ابايف بحي نم هللا ىلا م مولي نه هللا ن

 انا نيح ع هللا امو * اب 2 0.00

 مصتمملا ناكو ىنا لاق 1 لاق لءر ىكدملا ىحبل ءانعلا |

 هايإ هتينغف ةرطغم ىل لء>و توصلا اذه هءاع نراك لع نإ باهولا دبع يف ادق قد ناول 0

 0 ا رطاغم مويلا كلذ ىف الع علخ دق

 دع (ةيفريخأ ) مهلا هوملسف يناءاغ :ىلارطدللا عقاد هناع ا كل دفا اال انو 0 ا

 ىلدوملامهار ١. نب قح-إىف كا ل كلام كَ 1 دنع 0 لح ىنادح لاق هبا نع عيبرلا 3 هللأ

 نموسك طاصلاقف ر ةء> لى ىلوهي سلع لإ 7-5 4ع 0 ه>و تلق نع دل ند ىف! نم اموب .

 جوال هسلحع مئاقلا يننملا براضلا نيكل ىلا كاذ ذ خلاق ى <12 دمحأ تاق اضيأ

 اع مث طق اذه 0 هللاوال لاق ة لص ام ن0 تاق 0 يأ ندو هريغ 0 الا لها

 الوكاذ 0 ' لاق تاق الاول ىلع يغب 3 هل ناك ىذلا لاق ا ا نإ مماقل ب ى ل

 اموب مصتمملا لاق لاق 2 نع ىلا نا 0 ذو هايدؤم ا 02 نأ كشأالو طقاس 2

 هتاوو باقلا عاحش ه> 3 ندسح ف أ ل راف 00 يي ىلع موي م هدَنَع 0 هلاساخل

 نغ ده ايهيولع لاقف ديزم نب ديزي نب دلاخ لاقف نينء'ول ا اذه نم اناقث امحاوتو ةصصصملا

 نسل نينم ومار يماابت اف 4م لال كالام 2 "الاف هع ا 6 كلا 006 ُُق كتود نام ماوملا 0

 رع || !ا اذهىف ىلهعنص هتراغف لاق دب هينغت نأ نماملا 2 ةقيلخلا ةرمض< ينغيام وه

 دوحو سأب لكو 0 لك * ديزي نب دلاخ سانلا مع
 دودحسو مكرو مايق نك د وددب نيح ة.ه ىساناا يرتف

 مهرد فال. ةريثعب.ىل ر ماو دغ يف ىراو1لا ىلع توصلا اذه ءاقلاب دحادخ ةناهشاي مصتءلالاقف

 نيمآلا دم اموب يا ىنغو لاق

 هه © ' وص

 ملإ هل وط يف سيل شع ضفخ> يفو # ةطبغو رورس يف حون رمت شعت

 تنأيأب اا ا ا 0 تاق ةينغ مأ ةحئان ةرعار اذه

 * سس مج د ع جت جس ص بج هس د ص و ب ص سمج بج مس جت جر دكا ٠
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 كيعل اناتك ف ىعأ امو اماع كودملا نوال اماسأو يناغالا ٍُق درحلا 1 هل.ضفتب ره و

 هتءلص نسحو هنانَغ ةدوح عم ناكو هب ساش الو هباتك براش اح.شا هفلا يذلا قدحسا ا

 دم نع ياشطا هللأ دع وبأ يت , لد لاق 0 ) ينريخأ ( عا نام ل2 21 نيكو ع ولا بارغلا 52

 هركذب َح ككاو هريؤلو ةمدش قحمال اناكو ةعدصلا 0 ءا خال 2 ىلا نيزربملا ني 1 3 وهو ظ

 0 ناكف هساحو هب 00 تر هللا 3:2 دم مجانا يتاتت للا

 صضعا ند تدعساو ىح نب ىلع 2 لاق هظدد ) 8 ( هأ 0 كيل ردع ةعلرأ ىلع

 ىلدوللا 0-5 2 نإ قدحسالا و 3 نب قلع لوح لاق يملا 1 نا د يف' كح نتْدَلا

 ناك 527 ىلا ىحم نب دجا رشح 0 1 اا تا 2س ركذ ىرج دقو

 00 فيو نب نيب ادب تزيحاف قثاولا را 0 نب ةلل 0 كلذن ع هرب> ًالاقف يواسب :

 ظ ناكول دحأ واسف 0 هو نإ 720006 ١اق رسال اشعلا ةالصل ماق املف هدنع دحأ اذاف هيلا

 متاح ند لاقث اود ين ف عجر مث لاق ر ايد ىلا نب ردع يواسإ تلق اكولم

 اخ ال | اث5َفأ رخال درا ع | 2 2 آ أن وص ينغأ 86 لاو ام

 تس
 مقام سهدلا كيلا تدمق اذا * ىتاخ نه ريسلا ناو ءايحلا الو

7 

| 

 م اكسأرلاتامداق نم ضربا ام « تلمح قلل كسرنا دمع سلا

 سل و كلامل هنا هنن نب ورم ركذو قحسا نع ءرصنبلا يرحم يف لوا ليقن فيفخ ديعمل هيف ءانغلا

 نسحاف يملا 2 نبدحاياتك لاق هاا [مرغو تاكو ضاعف ذ 000 592 نمل لاق اك ٠

 / يذلا اذهام دحأ هلاقف ع يلا فمضأ ىلع !بااي نحلل تلق فارصنالل تق املف ناسحالا لك هيف

 1 ]و )ىو ال تناو 7-2022 ' َلاقءاسم ام ردا تلو الوش 0

 ا ينأ نع بيش ا ديا هرخأ نع ىد“ + نب ىلع نب يبي ربحا اذه

 أ لاقو لكم تردللا د-3ذو ميكللا نب نياظ ادنعو بهو نب نسا ىلعوأ لزنم يف اندنع قحسا

 ب و

 هاح 0 ا ن“ للا تعا جاخاك مار د كالا يصل 1

 ل ادد 5 بقاينملا ن نءلط »* يتح ليالار ا نول 9 تف

 فلأ اتيأم هّموإ 275 ءمقلا أون 1 لاق 0 كلا 2 لاق هّم وو 0“ :ي 5 لاف 45 وس 1 قحسا ناو

 0 يف ةبأم هلا لو الاد ا.ةثلان ٠ زهد الأ ردقلا نه نإ نيدملا نيذه يف مهرد

1 

 | 1 داع ىذلا توصلا نأ وذو مهرد 91 هموق هنأ هنف |

 1 فسخ ص 0 ور# نَء يلع - ولا ليش ينان حرس 91 هفو 0 نبأ ىلإو هع 3 : 1 ىلإ

 ينندح ل لاق هظدعح ) ينريذا ( يتاشبلا"ن

 | مهم ءاش نم نيئمؤملا ريمأ اي مصتمءالىلأ لاذ ءانغاا ىف أءمح الث لاطو مصتمملا يدب نيب 7 تاك

 نينغملا صا ا خان لاو ىلا دن>حأ نب رع

 ممم دحأ فرعال ةرسثعو ةرشعو ةرسشع ىنغا اناو ةنالث امم فرعاال تاوصا ةرسشع نغيلف



 (ة8)

 حاف و عت :انرغلا وعديف ءارحصلا ىلا جر 3 0 كك ساللا ياللا 57 يرينا

 عئصت اذاف كتأت 0 اموعدف ءارحملا ىلا .كانح را 6 وأ ة ةيح انآ اي هل لل.ةذ ءاشام اهنم

 مولا هضراعف يمس ن نعغار ه هت.رئاموب يل ط يل ن علاق اموب ثدحو لاق ها اذا هللا اهدعأ لاق

 تمر اموب لاقو لاق ها تاناملا ضب هعرص يت> هضراعيو غور هللأو لاز اه ةضراعف علو م

 8 ىلع تضبق يت> مهسلا فاخ تودع يلة يح ةيبظلاب ترك ذ سوقلا نع ىمهس ذفن املف ةيبظ هللاو

 72 20١ ]| نع يتايرلا لاق لاق يزنملا ليلع نب نلا نع ىلع نب ىحي ركذو ها .اهكردب نأ لق“ ءذدف
 2 هن دديصال نح ين او هحدت :ما دقو روصاملا ىلع ىرعلا ةيحوبأ دقو لاق يم.ءالا

 دج |نممويلارايدلا كلب لهو # دنسااب يملا رايد 0

 0 ْ د.دالا وذ لامسرلا هر فيس # ةرب مط كر 1 ّ 0 1 ْ امف لوش

 دبالا رذا حالفن٠ مكل نإام * نسح ينب اب مكيلع هودتالد
 كم يرارعأ دا 1 عدل * ةقاص سايعلا ل ا دق

 1 حا منيف ا ةبل واح ن هو #* هق يف ثلا ةاولك تحبصاو

 00 دع برسشف ةريملا ىلا راصو 1 نجتحاف لمؤي ناكام نو 'ىثب رفمج ا
 ةعشا نأ ةراخا لأف هيف ناكام هل مودل نأ بحاو هعم ام دافنا ه ركف تل هححأف | 0

 5 ةيح ف ال ناكو ةئيسنلا رز ىلا تهرشو تاعفف داوقلا ةعامجو ةف. جلا حدم د ا لعاو ةئيساب

 لوقي 4 ةح 5 ًاثناف طئاخلا يف ت تطخ هسا تاكو عا ع 0 ماظلاق 0

 راد_حلا يف كلادب ام ىطن « طخ روكا ي قد( اذأ

 يرامغ يراظتناو نيبلا نار سا 0 قا
 رازآلا م كاذ ناك« كايح * ىلوب بنج نم امدقم تقرخ

 راما رحم هب يثمع اع #* يدعو لسحر اهلبو تلاقف

 يراس ىلا ىلع ام ةئيسن *« اريح تاقف ديرنام تلاقو

 راوخلا قع اهنحلأ دقو # هيلا ترظن ام دعب تدصف

 يندشنأ هل لاَقذ ها رذانم نبا ىت جا لاق م نق دللا < دبع“ ع 2 نب مارا ) 1

 #2 اساغملا 0 دال ند ا هدش 1 َُك رعش ضعب

 هدقنا 3 ةيحأ كلتا نم رش وه بيع ي رعش يفام ةي> 0 لاقف رعش اذهو رذانم نبا هل لاقف

 وأابف ر >ه ةديصقلا هذهو ها كتصقام كتف رع دق هيح هل لاقف هرعش نه ائيش رذانم نبا

 هأ ربع يف ا موب 0 0 4.ح

 د راحو كلا نا ديعا رك د عت

 هرايخاوهيبأ 5 مدس دقو انينط بقلبي نآكو رةعح أ ينو يملا اور لس نب ىد ب دما



000 

 ههرك ام دواعال نأ رع نع هل اوئاظو ف يك موز ون هيلا تضوف

 كس وص

 اناا نبل اع ىلا نينل © انناا سيلا لجون الا

 ايضفاقتلا لعل 'ىد هاضاش # ةللو مول ءرالا ىذاش ام اذا

 ءامطا نع رضا َلَكَو فشخ يملا ى“ َن 0” ءانغااو ِي ريغلا 4. ينال رعشتلا

 7 هءسلو ىرتغلا ةرح ىلا رابخا ق٠

 صاع نب ربع نب يماع نب كلام نإ ا نب بان> نب 7 ةرارز نب عيرلا ل مها ةيح وبا

 قى

 نب ناللع نب ن مد 44د 3 رودتم نب نزاوه نب زكي نب هب واهو نا ةيضحام ل 1

 نب بانج نب كلام نب مدالا وه عةصالا نا موق لاقو عقدالا كلامل لاقي ناكو را 2 نأ رضع

 ءافللا حد دقو ا ةيوءالا نيتلودلا ىءرصضض# نه مدقم ديحم عا 0 ا ريهز ظ

 فو
 ىلع نب نسمحلا ( ينرب 090 عرمصا ناك هنا ليقو همدقي ءالعلا نب ورم لادا ناكو عمجا كذب

 لاق شفخ الا ناماسنب ىلع ( 0 يجءألا مال نب دمحم ينثدح لاق ريهزنب دمحا 0 لاق

 ردم ًاباذك الم انامح حوخأ ناكو ةرمهلا 1 ا 00 ازحار 0 اخف ناكو ًاميح امهف

 40 كش دج ال ناك او !اق ةدتق نأ ن 32 نهارا لحاف د

 ةل_ل لخد لاق مل راح 5 لاو اا 3 ا نك ناكو قرف ةيشخا تا هدب قبس ةينملا تامل |
 ي

 وهورادلا طسو يفمقاو وهو هلا باعل هفرس يضتا دقو هياع تفرشأف ل هنظف باك هدب ىلا

 ةيذلا باما ليقص فيسو ليلق ريخ كسفنل ترتخاام هللاو سن اني دع وعاو اذ لملا اهأ كو

 كلع ةبوقعلاب ل خا نأ ليق كنع وفعءلاب جرذا هوب امال تر كر ورا د ىذلا

 اهزكأ ام هللا ناح.س الجرو اللي> ءاضفلاهللاو الع نسق اموا مل منال كيلا اق عدا نا هللاو ىنا ظ

 ٍِ 0-0 ها ابرح يفكر اا هلل دا لاقفج رخ دق بلكلا اذا كالذك وهانيف اهي 1

 ينثد_ح لاق ينزاملا رم و ينثدح لاق ةزد>- نإ قع نب دم: ىف 0 مكو تفاح

 نولوقي لاق ال تاق نويردقلا لوقيام يح ىريغلا ه.> 3 لاق لاق نئفحالا ةدعاسم نب ديعس

 لوقاال نكَلو نونردقلا هللاو قدصَوَن وديا ماثسإ ملو نوقيطي الام دايعلا فلكي مل هللا نا

 0 0 0 ا 0

98 
 دعنال ةعبرلا لح رلك ءارءشاايف ةيح وأ لون. ي تعءوس لاق نجح رلا.د.ع انثدد لاق ديرد نبأ |

 1 ها كلملادبعنب 0 0 1 عمل 2 ء ير هيح وا 6 لاق هأ

 3 13 ها يعارلا نم رمل | مظع يف رعشا وه لوش ور بأ تعجب لاف هأ ًاريصق الو الإ وط

 فى اق كر ملا ديزي د الف شفخالا ناماس 0 نسحلا

 م شا سا يال ا ل لا ا ا

 ( رشع سداح لا 1

 7 هع ىف



 سايملا وبأ ىلخدو او.لكتف ءابطخلاو ءارشلا تماقو مهنتام ىلع هيلا اولخدف ةكب سانل ساج أ
 اسك ثيح لحما دحاملا ريخم ينريخا سايعلا باي كب ابح يم ابح رص لاق كلملا دبع هار املق ىمعالا |

 مو اهتالحاو 2 ىفإ اًنكتةناو ريب ل نا ري ءرخاف كالذ يف ٌتكلقام يندشنأو كك و هعابشأ

 ع مهلاومو مهةالحاو ةيمأ ىإ ند رمه> نه لك ىلع مقا كلما دبع لاَ تايبالا دقناو ع

 زآاويثولا لاح هللاو تعا سايعلا ابا مك الإ موعد ىلع يتميشو يابو نم رشح نم لك ىلع

 يح لاقهياع حرطو اهم عمتجاام قوذ سشاخ ضوه هتطغ اذا قى هءاع نمر تاهحو ىغوقلاو

 مهو كفل ةئاع كلما كاع هل ساو ةءاساجو كلملا كيع يع يا بايثلا نعد رادلا ف تاو

 يبأ ينادح لاق ىلفوتلا ناهاس ن دمر نت قع ينادح كاك رابع ل هلا هع دمع ( ينريذأ (

 بتاك هناو مالك نم ذب ىعاشلا ىمعالا سايعلا يلا نع هغلب مث مهنم دحا اهب قري مل تح كو

 ملك من هب مهو هل ظاغا م هب اعدقف هتالصو هزءاو# هئحمو كلما دنغ حدو هءاروعب ناورم يف

 ريد زلا لا وحمو هوجعم اثناف فئااطلا ىلا هاشنو 4ع امءق رورس٠2 لدحر هل لقو هش

 اوةمحواوبذكت ءورك ذي. :* مكتارخفلااو رك ذتالدسأينب
 قراطيو مهيلع ودل 0 ان مكقيد هل كريخ نيب تادسعإ

 قرح اهيف رمشلاب مكن ارينو * اولختو اوتضتالضفاولثست يتم
 قيد دخلا وذو اتكسدسا يبب © مح ر> شي رقامويتقبتسا اذإ

 : قام سيل هءسو مكلع حولي « اعباط موال نا الا كاذام و :

 ركب نب ليردلا ىنب يلوم ىعاشلا يهمعالا سابعلا ىنال

 فاتخميمعا جوعا يتف نع * !ىعاش افقن تنك نا ينتفأ
 فنصقلاىلابلاعورذلا دوع لثم# هنو باك هع يد

 : هيلع در, سامعلا وبا لاقف

 عبرأ قئالخ الو انديسو * ىفلا و>أويتفلانباويتفلا تنأ
 عب كناو ىلوهلل كوت تام د ينأا كلا ون واحط ا ىف كل وكل

 ريبزلا انثدح لاق يمرخلا ينربا نهب افاكناكاذا ءاسن عنو ءاسأ عت للحر لاقي ريبزلا لاق ظ

 قدانبب سابعاا ىبال ةيراج يماري ةعيبر يبا نب رهع ناك لاق ن هك لاق يمع ينئدح لاق ظ
 عضف ةعيسر يبا نء رمع صم اذاف موز# يفب باب لعق هدباقل لاَقف سايعلا انآ كلذ غابف ةيلاغلا

 ْ لاقو هتزححب ذخأف هيلع هدي عضو رم يم املف هيلع يدب
 »# ميدلي الو مانيال راخ * اموأون اراح ي رشا ند الا

 مر ناطيش ليالا رطشو #* سان باي راملاب سيايو



 ضب تا اب سل ا رج اعلا جسما ب د مع
 ' ننل 7  ع

 ( ذه )

 اوعفررشاعمفناكاذنم «© تمغر ناو مكاطعا هللا
 اوذءط اوممطا اهفسانلاو * مكنا ريغ ةيما ين 0

 8 ؟اذ يف 6-5 0 5 معمطا

 ل كا وناك يذلا لثم 85 ةرفل 0 8 ولف

 عز اهنا ةبوقعاا رذدح * مهدرل وأ م :هرك ا

 اًهَك خنسل نبزلا نب ورم ءايعو اظ ك1و ا ءاعر أ 3 ادم يف يف ةريثك راغشا هلو

 ءامسأ نب 9و نع قاددملا اندَح لاق زرجلا نب بندق باتك نم ( تخسنو ) هل اندصق ام

 رب هل او ميول . كف هن ةير ةلاح يف ىزءلا ديعن كا يفب ءافلح نم الحر و ريب لأ نانأ

 0 يف ىمعالا سايعلا 5 لاقذ رو

 ثييكلا اذ يلاوخإ ذل # ىلا واو اهنا ا
 ترب ذنم نيمولظم ماشلا ىلا * اولمحم يح لاشثم ينبع رت مل

 "وو هسكلا ضم قات رولا نا كارز 6 ل ناحدنيلا تخل

 5 يم ءادغأ ب ع رعبأا مدق لاق يف :ءادملا ىنبدح ةيواعم نب دم لاقو | 0 هيك ايف فراملا مالغ

 اف تاكو ءأ ماشلا نم هِي 1 7 2 تناكو اهةراشب داك ال عاش || ىمعالا سابعلا و ناكو

 ناكودب اع 0 يف لا  سانلاعم فلسا 8 لاق هربب ةيما ينب ىلا | انرهو ةناسال هربت اهلك

 نأ الا هلقأ ال لوقيف هنع هلي "ينل 55000 34 عمطلا ديد اعلم الو

 ىمعالا ساسلا : ىلا ءركتن 0 همذ 0 1 ناف هنزإرو هدقنس يت> فارصلا ىلا ىمم ء ى

 لاق م 0 اهب برضف هاصع عفر هسا فرع 1 اف أواعفف هنلا 007 لاقف

 ع 4 ترراطضاف ربرح كاش * عشاح َّق قدلم 0 تنأ لهن

 د# ىلا ءاجطاب ريرج كان ىوريو
 دقللاو نزول كاطعأ نم تلات.« هئلاسأ اني تطعأ اذإ لبلع

 درلاو عفدلاو عتلا حب شه قنو * ةيطعء يف اذ دعب نم نعمطت الف

 هيلا د هف تدعبأ ولو مس * ةيازدس نثلرف' ىف قع تساف

 بنمقلاقو ةكمنم بره هيلع ليالا نج اهلف اباوج رمي ملو ايحتساو رضح نم هب كحاضتف لاق

 ليدلا ينب ىلوم ىبعالا سابعلا ينال ناوسم نب .كالملا دبع لاق لاق ىنئادملا ينئدح زرحا نبا

 تملع دقو ىتيدص ناك هنال كاذب هتينر اما نيئمؤملا ا اب لاقف هافعتساف اهصم كحيدم يندشنأ

 هدشناف هتاقام يندشنأ نكلو تقدص لاق نيو ىاوه نا

 امدج !سمأ مارواميرك تام # دقلف اصص“ هللا مجرب
 لثمن مث ًايرك تام دقل لجأ كلما دبع لاقف

 ممْعم رح لك الا سانلا نم # اههوري ال يتلا مار هنكلو

 | ناويم نب كلما دبع جح امل لاق يومالا دمحم نب قحسا يف مذيع لاق ياتو دل 52 (
 اماه رتو نا ا ل تي ا لت ا ا ا



١ 
 (هم) |
 يجمل سس ا”>ا ببتر :

 سباب اواوق, ملو اوباصا اول * اق نإو نيتءاص نوباعي ال 3
 سلم ريئاندلا لثه هوحوو * تضقت مولحلا اذا مول :

 ينك ردا دق ىمعلا نا تمون يتح هداشنإ نم غرفام هللاوف لاق تاحءضا تضقت ناكم ىوريو أ

 تقرفف ريرضااب ترصبف دورز ىل## يثما تازاف احاح تدر ىلا ةفالخلا تضفا املف انقرتفاو أ[

 ناوىم مايا ماشلا دبرت تناو كقةفر أ تاتف:ال لاق ينثرعتا تاقف هنم توند ىعم ناك نم

 هوأ لاَقذ

 ل هلت احنا وكرم هما نان نأ

 مايثدودحلاو طقس مجنلاو * مه طا و مهدودج تمان

  0مناف تاما ىح 00 #4 م ةرسسالا ِ ربا

 م هلت تممهف هدعب اع لاا نا ينانغأ لاق تنأ ينأب كاطعأ ناو ناك كو تلق تل 50

 | ؤ تداب ءادسلا اع 0 ةيلطن تكيف هيف يلادف ينيع نع باغو كك ةيحصلاو لاسرتسالا قح :

 ىوه ةديبع وبا لاق لاق ةي-ش نب رحم ينادح لاق : يرهوجلا زيزعلا دنع نب دمحا ( يتريخا ) هب :

 ْ ىلحرا لاق مث هّتممطأف هيممطا لاقث: اهحوز. تفأ ءأف اهلسا رف لعب تاذ ةارما ىمعالا سابعلا وبا | 3

 ان تعود كلنا سال وبأ اه لاقف امناح ىلا اهجوز قااجتو اهانأق هلا تلسر اف كنايلق هلا

 لاقو اهدنع نم ضيف دك دق نآرعو رفنف اهجوز رب الع اهعضوف هل تدخلا انيسملاةكارت امو

 دوعب الا ا ل ا انكح تمدام هش لأ ىلع

 : : دع نم الا هللأ مال # امف تن ضراليدهأ الو

 00 نم دخأ لع <: ىف تعضوف ةعب :غتو>ر

 "00 يعمل ٠ كنم ريشن

 ةضلإ كح [ضاراشل نأ متزو هنع اهوار ذو دما رخ ىدطألا نع را اكو دع تارو |

 رك ذمث اهمالك عمس دقو ةأرملا هذه قثمف ءاسنلا هيف هيلا ممتجم نادربلاهيمسي سلجمهل ناك هناو
 ل ا ملا لصوأ املف اف لاقو هلوطب ربخلا

 انيسملاف كارت ال اناو © نيا ترد

 تاسبالا هذه نم عادلا نيلرألا نيتيبلايف ك1 5 | لع اوت هذي انج و رادحأو

 0 ءانغيف هدجو وأ ا ل هبسايإلو يطس سول ىريف هادا لقلا هفيخ نم ان

 زعلإ دع 0 ) 5 ( را 1 :,>الا كلذ ع يردأ الف هيلا اوستم ةّشرطلا هذه يف

 ىعالا سايعلا وألا كاف ه1 1 هم هنو ينأدح لاق ةيث نبرم اك لاف يمه وا

 ريبزلا نب هللا ديع ىلع ةيما ىنب ضي ركب نب ليردلا ىنب ىلوم

 عيشلا تفتلام اذا امش © مكل ىرا ال ةبما ىنبا

 عزتلااهرضف م ولطا لها # تعز اذا امالحاو ةعس

 0 اه يكلي 0 * ةشان 3--- ةظيفحو



 ١ هاي (

 ظ لاق 0 نب اح يبو هنع لأستو هملع بحب "يتلا دنع برعلا اهل ون 2 ير

 | ادي ترعش ينتيللاق هناك لاقف يرعش تيل قل ةديمع أ لجنر ةلا ةبش نإ رم ينثدح

 ظ اها رع يف رصننلاب لهر حرس نال ءانغلاو يمحالا سايعلا ينال نحصل هتققح ماع نا اذكو

 ظ مد هبسنو ىبعالا سابعلا ىبأ رابخأ ركذ لنج -

 دمج رك ذحيحصلا وه لوقلا اذهو ليدلا ينب ىلوم هنإ ليقو ثيل ينب ىلوه خورف نب بئاسلاوه

 يبا نب بيبح هنع ىوري يذلا يمعالا سابعلا ابا نا يدقاولاو ينئادملا نع يدسالا ةيواعم نإ

 نيدودمملا ةيمأ ينب ءارعش نم ناكو ةانم دبع نب كين ليدلا نإ لك نإ ةعدج لوم تبان

 نب رماع ىليفطلا ينأ يف لوق. يذلا وهو مهملا يوولا باصصناو مول عيشنلاو مو> دم يف نيمدقملا

 مالسلا هياع بلاط يبأ نب ىلع بحءاص ةلثاو

 0 هللاو نا فلات * ليدل و ينإ كرهمعل

 ام يناو يتعباتم * ينأيو ايدتهم نامع يا

 سايعلاوبأ يور دقو ا نب هللادبع نع 1-3 نع قحسإ نب دامح نع عبو كلذب ( ا (

 7 تاك بيبحو رانيد نب ورمعو ءاطع هنع يورو ثيدحلا ةباحصلا ع نم ردص نع يمحالا

 نبا نع مصاع وبأ اندح لاق ةيش نب رمع تا لاق يرهوجلا زيزعلا دبع نب دبا(

 5 ل ته عج اعإ لاق رع ن هلئأ همع نع سعاشلا ي عالا سايعلا يبأ ن ا نع 38

 وأ انثدح لاق ا ْن دحأ امدح لاق ىثحلا 3 نب دمحم نب ريحا ان دج لاق تش لذ

 لاق بدسملا نإ ديعس نع سابعلا لأن ء بايذ ىبأ نب نم رلا دبع نب ث رحلا ينئدح لاق ةرمض

 لامعاو هراكملا ىلع د غابسإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق بلاط ينبأ نب ىلع لاق

 نب دمحم نإ دا ( ينثدح كاع اياطخلا لسغي ةالصلا دع ةالصلا ر اظتاو نعال يلا م ادقالا

 لح نع ل لاق ريمع نب ريشب دمحأ انثدح لاق ةبالق ونأ انثدح لاق يفركلا دع

 لاق رمعنب هللا دبع نع ثدحي عاشلا ي معالا م رف نب" بئاننلا نئاسلا أ تكفمس لاف حال ىأ

 00 لاق م لاق: كدلاو رج لاق دامملا ىفهذاتسا مْسو هي هيلع هللأ ىلص يلا ىلا لجحر ءاح

 دمي لاق.روصنملا ىلوم. لشارسا نإ بتوقع قدح لاق رام ن هلأ دفا دحأ ( ينربخأ )

 نب ديزي تعمس لاق يراصنالا ديلولا نب سم ينأدح لاق ناحر ياللا هللا دنع نب لضفلا

 ديراتج رذ لوقب روصنملا تءمس لوقي ىدهملا تعمس لوس د.شرلا نوره تعمس لوشب ديف

 ديءربر عار هدصقم نع هتاأسف ريرض لحر قب رطلا يف ينيحصف دم ن د نأوص نايا اعلا

 قىدشلاف هانإ ههدشتتساف 0 رعشب نآوصص

 ينأ تنيخلاب لاهإ ناامورك كلا ةضار مانا يري تل
 سمش دبع ينب نم ليلاملاو # هنع ةيما وثب تباغ نيح

 سرد ريغ ةلاقو املاع ن # اسرف ريالا ىلع ءاطخ

 11111111 وسو رورو



 ١)كه

 لئالق لايل الا ىنغلا نيبو # املاس كتيقل ول ينيب ناك -

 اهدالوا نم هيام اهعبتي ةقان ةءام كلف لاق ةقان ةنام لاق كطعي ةمقلع نا تننظ هضا هل لاقف

 يبا نب ر< ينثدح لاق راكب نب ريبزلا انثدح لاق ءالعلا ينا 0 يدللا ) نع اهابأ ءالدمات

 دقناكوةنيدملا ةنالعنب ةمةلعمدق امل الاق ٌنامعن كاحضلاودان زلايبا نب نم رلا ديعانثدح لاق 5

 ليللا ف وج يفدجسملا يفهنع هللا ىذر باطلا نب ر هيقلف اقيدصديلولا نيدلا ناك ومالسالا نع دئرا

 هلعإت موز نب رم نب هللادنعنب ةريغملا نب مش اهتنب ةمتنح همانا كلذو دلاخح هشي را نكو

 ف رم هل لاقف كلدسحو كيلع ةسافنالا وهام هللاولاق كلذ ناك لاق كل نعأ لاك داع هلا نطو

 < تسااملن هفالخ ىلاج رام و ةعاطو اعمس ائيلع رمعل نإ هللا ذاعم لاق كلذ ىلع ةنوعم كدنع

 لاقفةءقلع يلا رع تفتلاف دلاخ بن> يلإةءقلع ساحفة.ءقلعو دلاخ ل> دف سانال نذا هنع هللا يض ر

 هللاو كحيو لاق (هلمف أن املس ! انأاب لاقف دلاخ يلا ةمقلع تفتلاف تلقام دلال لئاقلاّت نأ ا ا

 نينو ريعأاب لاقف رمغ ىلا تفتلا مث لاو ءارأ لاق لج رلا تيقل كاراليفإو يرئاملبق كتيقلام
 هينري ةئطخلا لاق ف اهب تاّذ اهايإءالوف ع لاقنار و> ك. .اوأنأ كل لبف 1 (١)اريخالا تءمسام

 ٠ يلا من ُّى ردعأ

 لهاا هتفلاخ المص أ اماحو * اددوسوادجموادوج تدصقأدقا

 لئاط كتومدعب ةايح يف اش * تءناويقابح للم ال و ناف

 هتدسا ءاتغ ةدفاع ةكطقطأ اري قرا ىلا ةديداللا هذه كوأ فو
»© 7 

 لماو+اءاشالاحبصلا ىف حالك * جراضف ذوق ناب يدحم س كاعرأ

 .لئاخادير فلا قاس نعىلبللاعم * تقرت يتح ىنيع مهسسأف
 لك اونال املكاو اذا نرودمأ # رسحم مع ف رطلا ترصقاي الف

 ياشطاو قحسا نب دامح ةياور نم يطسولاب لي“ يناث راخ بئاس تاسالا هذهيف ينغ
 3 «© ' وص

 يدنا فرحا( لاخا نااجو كل #_ لاا ةحئارن حافأ ىرعش تنل

 لئابملا هتدصقأىسمأ نا رو د رمح للا نا

221177 27 3 
 نيد شع يروه ليلارلاو: هعتشب لا 0 كح

 سرخ ريغ ةلاقو اسم اع ن #* اسرف رياخلا ىلع ءاطخ #

 ورهف تككش اذا لح“ يذلا لعل تل اذا هلاخإ 00007 كل رذأ كاحإ

 ةمقلع كل لاق اههتعهللا يضر دلط رمع لاقف اوعمتجا | ا املف يرامنالا نبا لاقو )١(

 ناماس ابا ايالح ةمقلع هل لاقف 'ىش اذه نم ناكام هللأوال لاقف اذكو اذك هل تاقف اذكو اذك

 انآ دوا هلا تز#3 ىللالا لاقوي رم كحشف الخ ةمقلع هل لؤقءو.نيمتلا ددرإ دلاخ لمحف

 ما كلثم مهلك سانلا

 1 ل1711 1 ا 0 ب ا ا و ب سرج و جس رجول 7 م مت 6 ا ل" ةح ا هل دق 7



 (هه)

 نعدف دنرأ م : رم مه1- هل ةيالع نب هةيقاع كردا دقو ىنارمصالا جرفلا وبا لاو موماكح موقلا

 رخو فعلم مقويل بالك ينب ىلا ديلولا نب دلاخ ركب وبا هحو اماف بر 5 نم ديرا |

 اذكعهنمأو همالسا ليقف هيلع ناك امم ع دق هنا هماعاف هنع هللاىضر رز ا ينم 3 مسأو ب ره

 ريرج نب جم (ندسحو ) كن رخ نيزك نع يور هاف 7 1

 نا لهس نع رمح نإ فش نع مهارب | نب بيعش انثدح لاق ىمي نب يرسلا انثدح. لاق ىربطلا '

 ىتلاةاج يف ديرا 5 رسأ ةمقاعناك دقو اهالاو نءو بالك ىلع ةيالع نب ةمقلغ ناك لاق'فسونا]

 5 يلص يب : يفوت املف ادم مأش ام قلى 0-2 جرخ مث لس سو هيلع هللا ىلص

 205 انأ كلذ غلبو را >ؤمو الجر امدقم تح يفإ 0 ؟لينع قع افرسه ليقأ

 9-5 نب ةمقلع ىلع ريغت يح رس عاقمفاب لاقو ور نب عاقمقلا ام اع ن0 ةيرس هيلا ثعبف هنعا

 تح ةيرسلا كالت يف جر ةلاردعام عئصاف صوخلا سفنلا ءافش نأ لعاو هلت 1 ّك دكا كلل

 1 هسرف ىل 07 لدحر ىلع نك حربا ناكو ةمقلع ه_.اع يذلا ءاملا ىلع راغأ

 مالسالاهوقتاف لاحرلا نمماقا نمو هءاسنو هنانبوةمقاع ةأارمأ عاقمقلا 1 "تاو دلال سس 52

 ' عا لع ةينتاع او ألام اونوكي نا هدلوو هتحوز تدحل هلع هللا يضر ركب ينا ىلع مهب مدقف

 ةمقلع عنص اف ن ع ايدام ركب ينال اولاقو كلذ ريغ .ع هغأب 5 رادلا يف نيهقم واكو
0 

 6 دل تدع لاق ءاللا ىلا نب يمرحلا ( انريخا ) هنم كلذ لبقف ةمقاع لسا مث ىراسزاف |

 0 اعرو هباوا ثدحوح اعر ءو هيلع هللا ىلص هللا لوو ناك لاق ناهع 0 ور# 0 لاق

 ناسح عمس ذا برعلا ماياو رءشلا نور 112 كلذ لعام مهانيبف مستيو مهلا يغصيو نونادح

 0 3 صاع ةخدماو ةناللع 0 ةمقاع ة 4 احا نإ سيق يفب ىتعا ءاغ دشنت تان نا

 رياولاو رانوالا ضقانلا *  نعاع ل ] تناام مق 6غ

 ا ين داس ُصاعو # مهدعآ لف ص وأ ادست نا

 5 نع كوداَس ١] نو 9 هداس شب موق ىفلاو داش

 لق ىه دنع يف و ا نايفس ابأ ناف ناسحاب ه 0 نعم 0 هللا ىلص هللا كوس لاَقف'

 هر ايلع بح>و د_ةث هدب كنلاب ند هللا لوتراب ياو م ىنأب ن اسح لاقف ةمقلع هياع در

 ىلذه اركب يبا نءيفب ,ادملا ان”د> لاق زا اراك نرحل انب بما انثدح لاق ىلع نب نسحلا ( ينري>ا)'

 ىل ت 1 نيئمؤملا ريس“ أ اي هل لاق هسا نم ةئطخلا هنع هللا ىضر باطلا نب رمع قلطا اذ لاق |

 ريسمأ اي هل ليقف لعقأ ال لاقف قير 520 لا ينعم دقف هب هدصقال ةبالع ن ؛ ةمقاع ىلا اماتك

 نيملسملا ند لحر وه اعإو ملأت نا ىو 0 سال هةمقلع أ كلذ ند كاع امو نيئمؤملا )ا

 نع نوفرصنم سانلاوتام دق :.ةلعفداصفباتكلاب ةئيطخلا يذق دارا ا هل بكف هيلا هل عفش ٌْ

 هلوق دشنا 2 هياع فئقوذ هربق ١

 لئاخحلا هتقلعا يبمأ ناروحب « مهد لل و ءرملا من ىردعل

 لئاط كتوم دعب ةايح يف اش * تمت ناوىتايحللما ال ىحم ناف



)4( 

 اير انا كل نأ اريح كنف بسحال ت 3 نأ هللاو ةمقلعاب لاقف هاناف راع ه 0 رع قلع

 كر ءونأو ىسنلا يف كم نبا وه الجحو رذ 2 ا ك.حاص نع فرصنتل الأ مايالا هذه كتسح

 كدثنا ةمقلع هل لاقث هنم ريخ هب تنأ ب اق ءاقل مهدجحأو ءانغ كموق م 5 اذه عم وهو

 ين وف لعفتنا دبال ت :5 ناو ىلام ىف مكتحاو د "ا ىلع رغتال نا محرلاو هللا

 نأتم.ويفأل |اق ها ا رماعه.اع لضفي ة وهوجرخف يار ير كفو فق رنا لاقف هنبو

 انيع كنم لحأ هلال لاق مرهايو رماع لاقف ةمقاع لضافت ” فيك رماعاي هاعد نيد رماعل لاق امنه

 ا كك نكح وه من لاق اديه ريع له .ءاعلاف ءاهدلا ءرونا ظنك | ده كلذ نك او ءاسنلا يف

 وه لاق مرهاي ملو لاق ارماع لضافت تفك ةفلعل لاق مث ءاعدلا دنع ةقيقح كانم مظعأو ءارثلا ىف

 هك د لاك وه من لاق اذه ريغ لهف ةمقلع لاق انانس كنم يغماو 5 | كلم دفنا
 نياحرلا نيذه نيب ادغ لاق لا هنا ينبو هيلب ىلا لكسر 0 ره نا م 3 لاق ةأئءلل كنم كفاو

 | رئازج رشع م <20 درطبو ةمقاع نع 0 اق رار رقع م 3 طعن درطماف تاعف اذاف ةلاقم

 نانا ليقأو 0 سافل مره حيد او عاج م نوكتال 0 نيب اوقرفو صاع نع اهزك

 لاقف ديبل ماقف اسلح يت صاعو ةمقلع لبقاو

 انج جل كيلو دف كياذ ه انطون ككل نبا مرهاي

 ١١( اسر ' اماعواعي ىذلا نأ * 0 0 8

 ا! عر ضاعو + أو اهاو كم انريخل

 « ان نسف 12 *

 امم ضرالا ىلإ ناعقت مردالا ريعبلا تيكرك انَأو ىدنع امكان دق رفعج ينبا لاقف مره ماقف
 كالا هنحا ونبو و ه0 هبحاص يف سيل ام هيفو الإ 02 ف سلو:

 لضف لف ساللا اوقرفو اريثع صاغ نعو اريشع ةمقلع نع 0 مهم ثيح در رزجلا

 نييلا نيب عقوبو ةوادع كلذب باجيف معانبا اهو لعفي 5 ركو هيحاص ىلع ا.د ا مه

 0 اود لط ةاطعإ عض 00 نإ نع

 كت ىلإ هلامو هادا تح صاع هرفذو اخو باطام هدنع نكي لف 0 ةمقلع ن

 رتاولاو راثوالا ضقانلا * ماع ىلا تنأام مقلع
 دعوت ايماع لضف دق امره نأ برعلا يف عاشأو يذعالا لاق ةمقلع ا اماف رافثلا دع اهمعأ مل م(

 رق دنع ن ند حد نليح ي ءعالا ناكو لاق أد

 ا( || ىلأ ينثدخ يلكلا نبا لاق * اصخاش يلا نم يسمآ نثل يرمعل * ينثعالا لاقف ىثعالا
 نيلجرلا يأ | لاق رم هلأسف هنع هللا يذر 8 ن' رمحناطاس 1 0 مره شاعف لاق |

 لاَقؤ رخ كاع تغاماو ُة هةعدج تداقل نيئمّؤملا رع كاذ تاق و لاقذ تاضؤ و "هاذضفم تنك

 عضبتسلف كلثهىلالاقو ةريشملا دسدأف ادق لثي ها تلا هيلا ضال كنسدو رسلا عد وتسم مم رم

 لدالا حمم ها لصالاب ةخسن يف اذك تباثلا مئادلا يترالا !.(8)



 ( ن*)

 ضصرخللا ل كوعت ناجي لاك
 دودصلا كعف: دقف ددصاو « ديلاب رعشلا .كنلا هنم

 ديهز فرطم مكددوس * اودوست نا لبق انوب اداس
 ءاوالاده دملامويعاضو # .ءابخلا يننك أ اذإ يفا ًاضيا لاقو

 ءانساهرك ذلوبك ىلا * ءاملا ىلقتح دفو يما

 ءاغر اهنقيسل,ةزوقم © كامازك" ة> لاز,ال ذا

 ءالو اةروتم كرلع انل ذه ةافملا زهر نءالكا و
 ءاطملاو ددوسلاو دحلا

 كلاوولا رضع تاونس يف * كلام نب سماع مل نع متأ ًاضيا كاقو
 كلاه رشو اي ابرشاب

 لاقف اذه نه ليقف هنوص عفرو ذكموب يردن بلا اهدشناو لاق

 ىرفم1ا ليوطلا دمإا فلا انا # يردنلاق وص ركن 7 نما

 1 ىنغ ىلاو>١ صوحالا دلو ن. 2
 لاَقف ءاسعأم.ساة.أ هيدج تناك يردنسملاز ال كلذو هتباحانع ديل بغرف ديبلاب بح ا يصاعلاّف

 اماظ ءاسيعنب|ناك ناو تيبأ * ميجال .سماع يناعد اس
 امعامع امومع اما#عا متشأو * قديدت هاا

 امئايلا ىلع اودشن ويع لما و دع توبا رويشلا تخجل

 امصاعو اكنلو يوهسو دلو © مهروجحو مهفاتك أ ىلعتبما

 امنالو امولم امدلاىف لاز الف .# كلا رت لف ,أ الا

 لاقف ةئيطخلا بثوو لاق

 لود>و 2 وذ قباس ادب « امدعب لصفلاب ماكحلا سيحنام ْ

 منا هتيراح نم ةاعسم نأ ول * و عاباذ تلك لق ماعاي ادب لاقو

 م.شهنإب لع ىفو نيديلا ح.س # هيناص وح الاداحاام رق تي راج

 مسق دل ىلع تسب الو # هم رب ثم رألا رهأللا بءصيال

 اوءدقواتوملا امف ناك ةياغو * ةمركموادحم كلام ون تباه

 مكحالوا مف يرتع نهاكال * ةحا نع ارارف اؤاسأ امو

 كل يرأ تنك دق ماع لاق ةمقلع هب لعيال ارس هانأف رءاع ىلا لسرأو امايا هدنع موقلا م اًنأو لاق |
 5 :أ رخفتال الجر رفانتا كبحاص نع فرصتل الا مايالا هذه كتسيح امو ًاربخ كيف نإو أر |
 ة.قاع ىلع لضفنال نأ محرااو 4 كتدشن صاع لاق هنم ريخ هب تنأ يذلا اف نب الإ كموتو | ظ
 الإ_عافدبال تنك ناف 1 يف مكتحاو اهززحاف قيصان ءدعادل اهدق حافأال تلعق نال هللاوف |

 / ىلا لسرأ م هب 2 هلعم رف هنأ ل وهو رهاع جر يأر يرأ فودسف فرصناأ لاق هدب و يفاب وسف

 (رنشع نفاخ ىلا قطألا 2 :ٍ



 (8؟)
 ا ممم سي سس اسال

 اماشجحا م شح يذلاالوأ * امادقإ همدسقأ جاعدو
 # اماعن حج كي مهتذخال #

 ةفيذح نب نصح نب ةنيع ايناف شيرق ىلا ىاحم برعلا تناكدقو ًاثيش اهني اولوش نأ اوبأف لاق |

 يئرملا ردشالا نب ةلهر> لَ امهدرؤ ىنقةثأأ بتهم نب ةءاسنب ناليغ امنأف افغ اع مب لوش نأ ىنأف ْ

 نب هللا دبع نب رمل لاقوهب 3 قح > اقاطناف يرازفلا وره نب نائسنب ةيطقنب مره ىلا اهدرف

 1 يضدينأ باه الإ ادحأ نامأال تع رأو تنخأ ع اهني" لبالا فاس ادهن ىعاش نب نانع
 ارا طوف قاطعاو ك1 دحأ ىلا قل تما / 86 ال من اكننب نمكح اال يردعا ميه لاقف
 لباق نه مويا كلذ امدعوو فارس الاب اهرعأو ب تدضق الل اءاسآو كو اب ايضرت نا هيلا

 مهح“ 7 مف فان ْ صوحالا يف 17 ةمقلع 0 0 لا احرذ لجأالا م غاب اذا + يف افرصناف ٍإ

 نورطاخم امنا لاقف كالامىنب صماع عمو نوءءطيو ل لك يف نورتغو رودقلاو رزملاو بايقلا
 تدجحو الإةن عاطتال هللا و صماغل لاقو مه. ءار 0 ضني ملوةغم 0 ا مكب اسعأ نع

 صاع اعدو امهترفاثم نم ناك ايف سماع لاف امه ما نءناك ام ءارب وبا هركواهب اف صوخالا

 هعم ريسإ نا هانإ

 تد.حام 1 هللاو الو © حيرشابأ نأ نأ ”صوأأ

 تي وأ كلذ دعإ يف # اخاتل مره ىلإ ىدها الو

 تدقلام حرش يبأ لايق * داع نب نامقل يه 5-5

 يرش نب ورمع دبغ لاقو امهنيبام نيطلا نم د_عاو.لك ءركف ضوحالا وه عرش و أو لاق

 ضوخحالا نبأ

 ااو مولع ىقاب ءاقءوسلان . * هن اللعرا امو انفو هللا اخ

 اهلاح تينا واهالغأ م لا ىنأ « ةئتء قافص ىدرب اما الأ

 اع يف غ نم لجر لاقف حالا 3 5 لاو 2 للا ىلع سماع ونيو سماع راسف لاق ْ
 هدب يشل كنم نسنلو رزخعاو تايقلا يدقو ع سرا يب رفات كلك يب كعرخأ تعلسام
 ردق وة ةبق نه مقلع عم أي لك 8 ا همع ينب نه نياحرل صاع لاقف تءئضام ًاودالم سانلا

 اواعففهب اوصخشام لثع اوصخشاف م 0 9 ا '| كلام ينباي صاع لاقف العفف ةحقل ر

 ىردنسلاومهضودالا يفإ ند 1 ةئامملا ةمقاع عمو ىثعالاو ةفدو نب دنا ضاق عم راو

 ديبللاقف نوزع مهو صوحالا نب ورمع نب ةداتق نب ةقارس نب ناورمو حرس نب ديزي نبا
 ىلق 055 ضوحالا رذن نأ #* لدع لهأ و م هاي

 يلكشو مهلكش نءمحال * ىبهاب هلها نيهذيا

 ىلساو ما لسنو 0

 رّنم ريغ ترفان دق مقلع # رفغح نب كلا نم ٌؤسعا يفا اضيرا لاقو

 ىعرفلا باقس نه اءةس تررئان

 هلك .طص دس دس صوب تتح 2 ج7 22 مك عم ع تو 2 م م جر هم ص سمه ص معو مص صج صم دم
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 انال هللاو يعاع لاقف تنس دق لاقف كرفان تش نإ نكلو ةردغن كلش امأو ا مكسر ة امأ

 لاقف ارامنو المل كنم ريخ انال ةهقلعلاقف ًايصق كنم 1 انكم تننأَو اي ل 3 5

 ريو خاقال كنم رحمأ يناىلع كرفانأ ماع لاقف كنم 5 ل نأ فت 8 انال سماع

 نامح يبا نومءزب ساتلاو لئاقن ل احر تنا ةمقلع لاقف حايشااةةسأأ ىف كذ» ماب و حايصلا يفكذ»

 ىلا نوحزب ىانلاو داوج ك1 كففاخ انو 0 نانم كل نعا ثماما انأو ودعلا ىتات نالو

 فرشأو اره كم نعاو رس كلم دحتاو (ر انكم يح ناكل 01 نا

 كرسنو صقان ىرصبو ددعلا ىف كلام ىنب ىلع لضف صوحالا ينم سيل سماع لاقف ا 0 ا

 همح كم دمحا وهل كنم نسحاو هن كَم لوطاو هما ك:. رشنا يف ىلع كرفانا ىنكلو حر

 ينكلو حييق اناو ليمح تناو فيصق لجر اناو مسج لجر تنا ةمقاع لاق همه كنم دعباو

 كنم ريخ ينا كرفانا ينكلو مهب كرفانال نكا ملويمامعا كؤابأ سماع لاقف ياهو يئإب اب كرفانا
 تراس ذإ اًئيط تءعطا دقو ةريشعلا ىف ايقع كل نا تملع دق ةمقلع لاق ابد+_ح كانم مطاو امقع

 ما'تجرخف لاق مويلا ذنم ةهجازملا انرثك | دقو كم تاريخلاب ىلواو كم ريخ ين كرئاثا ىكلو
 لاق نيكس وب | لاق رذنملا وبا لاق تاريخلاب ىلوا ايكيا هرفان صماعاي تلاققف امهمالك عمت تناكو سماع

 هال كلو ىلوحنل كنتم ريالا 00 ِكنم لتقاو العا يف كم كرا انال هللاو ةطبحا سن ىف سان

 هللاو يماع لاف سماعاي 5 مفف رداغا كباو يفول يناو رجحافل كناو ربل يبا هللاو ةمقلع هل لاقف

 هللاو ةمقلع لاَقف ةرغثال كنم 2 ةريولل كنم عطاو ة ةركمال كانم 0 ةرفقال كنم لرد

 عم ادي اوناكو رفعج نب دلاخ وزب لاقف رحسلاب كتاراح ىلع بابو رظنلا دكن رصرلا ليلكل كنا

 تاريخا ىلا انسر 016 ان رمح ك رفان أهل لق نكلو ا ماع قيطت نأ رفعح نإ كالام ينب ىلع صوحالا ينب

 ىلع من الثم خخ دك راحو سيبو سدو ريع صاع لاقذ لوقلا اذه ةمقلع ا ريكلاب هيلع يا

 اوعضوو كلذ اولعفف اهحر ١ هيحاص يلع رقت : انبأ مكحلا اهاطمي لبالا نم ةيامىلا لبالا نم ةيايغ

 لاق ليفكلا وهو ةعاسلا ىلا' نيمّضلا ىمسف دبحولا ين نه لجر يدب ىلع مهنا نم اور

 ليفطلانب سصاعىتأ دقو كلام ينب نم هعم نميف سماع 0و دلاخ ين نم هعوزنو ةمقلع جرخو

 لاَىمع تناو كدسأال لاقف نيس ىحأقبااي لاقف ينعأ داعب اقف ارب ونا وهو عاليا اعل

 تعلو دق ىلاق يلع كنود لاف ىمع وهو ا هللاو 4 الو سماع لامتث صوحالا بسف

 لش ٍض ةسا نب برد نب نايفس 0 | رفانم المحو كراش يفاوم نءّتساف ًاعاب م نيعب رأ ام

 لاققف نيعلا انسأف الاق مرداالا ريمبلا يتيكرك امنأ لاقو ١ تزعم لام امطاخ كالذ هك املا

 ناوسم بثوف امني مكحي نأينأت ماشهنب لهجينأ ىلا اقاطناف امهنب ىضشي نأى أو ني مالك

 لاَ 1 صوحالاز. ورمغ نب ةداتقن ةقارسسن

 اماكح الا مكنم انيضر انإ * امالكلا اوديب شيرق لاي

 تا ناح # اماكح منك نا أوذيف

 3 ايتن رخف موب يف 2 ل عنم ور دبعو

 1 1 ا وج جه ل سب مس م ب ا يي ا دي دوي اي ديب يبس : بيس سا وب ب بج و ل سم حمم سس سا



 ( هم )

 كلذ لثم اناقسو امئاق اهب رشو لاطرا ةئالمث امف بصو اهايقو مداخلادب نم ساكلا ذحاف دمحم ماقف

 اهلقا هوم ىلا ىد

26 

 راولاو راوالا ضئانلا * 0 تا مقلع

 رماع ىنب داس رفاعو # مهدنت لقص وطار

 رماضلا ةرهما لثم ءارفص * تعرددق يملا فاهبىدوع
 رضا ةحوب يذق رش ٠ ىف # هر ىلع يدش, ذءح دق

 اق لأ ”لقم مو شاع *© 2 اتم تدكشا

 رشاتلا تيعال  ١حاب 8 -اوار اع سانا لوقي تح
 د ياي يا وو ا.

 ةمقاعوحببو ليفطلا نب رماع حدع ةيلعأ نب سيق ؟ ينب ىثعا يقءالل رعشلاو عب رسلا نم هضو ع

 لوأ لقت نين تانسبالا: يو رصنملاب كو ا.هن فيفخ هدع امو كلاثلا ىف دسا ءانغلاو ةنالع ن |

 دحأ ىلاهيني ملو هسنجي ملو درا يف هركذ ران اضيف و ق>-إ!نع رصنيلا يرحمىف قاطم

 6 اهف امهعم هريغو ينعألا ريخو ةمقلعو رهاع ةرفانم بيسو ةصقلا هذه يف ريا 7

 نباةياورنمتخعسو ةدينع 3 نع متاح ينأ ن 5 ةزاجإ ديرد نب نسا نيدمم كلذب 0 (

 نبانع س.ح نإ ةياور نمو يعمصالاو ةدسسع فأن ء مرالاو ذامد ةياور شو ةنبا نع ءيلكلا

 ةدايز ممم ع لكلا ومماياور تءءحف هباكأ َنَع يام يهلاورمت يل ةياورنمو لضفملان 5 ينارعالا

 قا :ةدح ىلكلا نبا لاق ادرفم هتءا>امالا تاياورلاىف كرتشم ظفالاو هنع ناصقنو هبحاص ىلع

 01 0 يماس نب نامح نب هللادنع نب 3 نع ع يرذملا بالاك نبرفعجو رفعج نإ رد

 نب كلام نب ليفطلا نب رماع نيب رافتلا جاهام لوأ او !اق كو ةطما رادو هحابم هأ نع هسانع

 نب ةبتع نب لاحرلا ةورع تنذب ةشبك صاع مأو صوح>الانب فوعنب ةنالعنب ةمقلع نيبو رف

 تنبةدلاخ اهماو: ةعبر نب بعك نب ليقعنب ةدابعنب رارطا سراف ةيواعم تنب ءايظلاءا اههأو رفعح

 نب ةعربر تذب نينبلام أ ليفاعلا كح مو فان دم 0 سمش د.ع تنب ةمطاف ابمأو تالك نب رفعجح

 ةيبس عخنلا نب لاللهنب نأ. يف ىف تنب يلب ةمقلعمأ تناك مر لا قسطا لاق ةمصعص نء يا

 عام نع ةدقفرأ 0 ةريوم مخلانب فوعن: ر كن ناط.شلا نب هللأ دع تذب ةيوام أ مأو

 ىلع تدب وام هللأو امأ فقع لاقف حبس أ لجر ةروع مويلاك ر 0 لاةف صاعدب رمجيف لوب موب تاذ

 ذأ ةورح ين سرفل هللاو مورقلاو ت11 اهو ضاع كاف نم أغل ضرع | مانك لزانم الو اي :ازاح

 ينبب موب هيلع 2 اداو> 5 رف هس رفناكو لاق دحنيف كنماركذ مظعأ بيغ لحفلو كنا

 فوعن ةصصّق ةمرصن رعش الا نب ةلهرح ينبل 00 3 نامبذ نإ دهسن/ فوعنب ةرم

 لاق ةمرص نب نحل وه لاق قثمدب ةئرهج نم لحر قرا و مرتالا لاق ناببذ نب دعس 5-1

 ةمقلع لاقف هيلع مملغف هقرطتسإ مهنم هراعتساف ىلكلا نبالاق هداوسا بوغ ةمرص يحسو مرئالا



 (؛ةه)

 دهعلاهيلوب نأ ٍدارأو همساب هوني ماشه ناكو كاش | بأ ىنكيو ةملسم هل لاقي نبا اهنم ماشط ناكو
 ىلع زاحخلا يف قرفو ماشه ىلع دفو امل ةْيذأ نب ةورع لوشي هيفوسانلاب 3 جملا هالوو هدعب

 هوحدمو سانلا هيحأو اريثك الام ًابلغأ

 رك اشىأ ماب انثجو + انماحوأب . تع انما

 هلا دريشل نأ دار 7 هش ينو كلذ عاضأو هي نأ ا يف كاللا ديع نب ديزي نب ديلولا لوش هفو ا

 كيس وه

 دا يبأ ند ىلع ن م ج ايند نع لئاسلا اهب 1

 راافلابو انايحأ نخسلاب * ةحوزممو افرح ارمي

 هيي زاجمحلا لها! مك
 رك اش يبا نيد ىلع نحب #* انذيد نع لئاسلا اهيا اي

 رفاك الو قيدنزب سب - اهمئاسرإب لزيلا بهاولا

 ٍديعنب دلاخ يلإ كلذ يتك ٍدهعلا هملوي نأ دارأ | اماشه نأ يف :ادملا نء ثرحلا نب دجحا ركذف

 هب هعاّقبأ بحس ناكف اماشه هلوق غلبف رث ؟ اش اأ يفكبر ٌةَفيلَ نه ءيرب 1 كا نا يرمسقلا هللا

 جرذكانك لاق عججم نإ ليقعسأن ءرطق يموهنإ ف ىنبدح لاق شفخالا ناملسنب لع ) قر (

 هيفناكو ميكح مأ ساك مئاق هنع 0 ىف ناكف هنع كار خلاو بهذلا نم قمل ناز> ع

 نمرييك ساك لاقف هتفص نع عمج نب ليعمسات لاس ىموم نب دم لاق الاقثم نونا بهذلا ن

 انثدح لاق هلثع ميلان اص نب ىلع ىنثدح 0 اذكه بهذنو هضيق# 2 عز

 جرذأ ةرصبلاب مجانل لا روهلؤمايأ ىف عاببل ن ازا يفام دما 2 لاق يارداملا مثلا نب دمحأ

 ةبازكلا يفهلثم لوص> نم انيحعف ةعارأ موه لاطرأ هنالث عسإ فدقلا هّموه ىلع رود. سك انلا

 0 احلا كاد ةنازخلا ىلا هاند رف مكح م ناك اذه لاتن هه نزاحلا انلأ ف هتسا دنع عم

 صعالا نبا نع دمج نب هبا دمع ىل 0 هوم نبدحم لاق عابيل جرخأ مث دكا 2 هياع

 هنوص ناكن ةليل تاذ برسشف ديشرلا و دينا نب دم عم انك لاق

 مكح مأ 0 ينايقسأو *# مور كلا تاقئامب يناللع

 ىلع ةفبللا نا دي_ثرلا راد ىف هتفيلخ باتك هافاوف رحسلا تح هيلع برشيو هحرتقي و ف

 ليقيالديشرلاو لمعا فك محو لاقف هتباد مدقي نمو ديشرلا بام دحأ دم ناكو بوك رلا

 هتباد ديشرلا ىلا مدق اماف ل كلت ىلع يكرف بوك رلا ن. دبال اولاقف ناركس نا

 عج | يليل تب رشف بوك رلا ىف نيئمؤااربما يارب لعاب لاق اهلع كارا قلا لالا هذهام دقعاي هل لاق

 لاقو يرج امي انربذيو انيلا عجرف كيف لضفالف كلزتم يلادع هللاةف هريخاف كنت 0 ناك ام لاق

 انيلا ليقا دق نيئمؤملا ربما مدخ نم مداخ اذا راهلا عتم اءلف حطس ىلع ان بش انأش ىفان اودخ

 رقي نينم ؤم ايما دمعاي لاقوانيلا دمصف ضرالا لائي داك.دق لي دنع يطغم 'يش هدب ىف نوذرب ىلع

 كحوبص ىف اهقفنت رانيدفلابو هيف برششتل مكح ما سكب كيلا انئعب دق كل لوقيو مالسلا كيلع



(8:) 
 ا ا ا حج د ص سمج تمم

 نإ فم 1 كل ةيكاتلا ا 0" هيف فلك نمو ررغلا دع
 ىلاقمو مكل يسفنىف تقدصو #*# ةحيصأو ةدوك مكانه #

 ٍ لاو لضفاو لومام ريخاب # اهتاو> ىلا مسالا كنبتلف

 ةبام دموي هيلاومو هلهأل يذكو اهاثع عاقرلا نب يدعاو مهرد فال ١ ةرم.؛ كلملا دبع هل صاف

 مكح مالزأ : رياند ةريشع ريئاند ةريثعب باتكلاو سرا نم رضح نم عج واو ا

 لك هماقب تيهذواهحاو هتكلف 1 يبا لن نكرإا دع تيشروعف جوز مت ةدم زيزعلا دع دنع

 رخل دينع تام 5 * كلملا دبع نب ماشه اهجوزتف اهقلطف م ك- ما قالطبالا هنم ضرت ٍش بهذم

 هتاعف امف اهنم اط ًاصاصتقا ةلوميم اط قلطف م 5 ءالةيحلا دش اعلالرمم ماشه جوزف

 ” !ءابعنو مكح م | ٍتدلوف مأ تلاقفام» كاتضرأ لهاط لاقو زيزعلا دبع دنع اءوعامج ا ىف اهب

 كلملاد_دع نب ديزي نب دءلولا ىلع نءطن نم ع ناكو 2 يف تالاجر نم ناكو ماشه نب ديزي

 تاك يذلا 5 كو هقراشت داكتال هيلع ةئمدم بارمشلاب ةموهم مكح مأ تناكو هب سانلا ى رغلو

 ديزي نب ديلولا لوشإ هشو ن الات ءافلخلانئاز> 0 وهو مويلا 1 5 دنع روهبشم هقبرشت

 تس وم
 مكح 1 06 ينايقساو # مور ركلاتاقتاعب يناللع

 طع 5 زلا نم ءانإ ىف * افرص ةمادملا برشت اهنا
 « مدن رش تماعام هنا * مك لكح ةاذا ينوبنج

 ميعنلا سم ضعب هوقيذأف * 0 يمادنلا يفناكنا من
 يعيعأو يننح ىماس نأ * « يبان : نه يلغ> تيل

 : ميحر ريغل ىنمال نم نأ # اهيف ةمالملا نم ينوعدف

 لماك و با ليزعلا هانغ قحسا ةياور يفو سنوي 7 نم يداولا رمع هانغ فيفخلا نم هضورع

 هركذام نيلعفت 00 كح مال لاقف اماشه غلب رغشلا نا لاقيف رصنللا ىرحم يف ةيانسلاب لمر ف.

 ) 10 ( ا وه تلاق ال لاق اذه يف هقدصتف ”ىش يف قدافلا قددت 0 تالاقف ديلولا

 ديزي نب ديلولا ان ماشه نب ديزي ناك لاق ةيش نب رمع انثدح لاق يره وذ | ريزملا دع نب دما

 3 لاقف كلملا دنع نإ

 ظ تتاولا ف ب دكراد اذإ قرر رع ةنكرت ني اك ىلا باد
 بلاغ مالفلاو ءزج نبا ليمو * كلاب نيا لم سانلاءابيلج نمو

 تا رقلل دما ترا ءريو هروح لولا لاف

 مكح ماس اككس اكسيل * ءاور سكر وحلا سأكنإ
 : مظع جاحزلا نم ءانإ يف عاف من واماسزلا تر اما

 5 لاق و ءركس ىف دال لا لا وأ ثيمللا بشي هيو

 30 مكح ريغ كاذل يفاوف ق#اطلا نس ف يركهندلو

 هه سس هت سس ل م ع كج دم 2 ع ب تصمت ب +



 هع

 (؛7)

 اهطقن اهنع تام مث نإبأ نب زيزعلادبع هل تدلوف م كيلا نب ناويتع ني نايا لنب) حورف شا
 نمر لادع نب :رملالا 2 لسرأف كلملا دع 0 اولاف ناورم نب كلملا دبعو مكحلا نب 9

 يدنعاطو رانيدةنانم ىلع كديزءالو رانيد لفلالع اهدي ر ال هللاو كلل دع نوف 0 يذلا 3

 هيلع بضغف كلك اهايا ه>وزف امنت ةحوز نا راند 2 ةرشعىد'ع كلو رائد لا قوس

 ياك قف يأر الو اح تمدام ينم لع ”ناطنغال هاو قطخ يف لع لكد لاو كا د

 ئفيبللا 2 ن دمت نع تربخأو د ينأ نبا لاق بيزو نات 9 + لاقذ هلعقساف

 ينثدح لاق

 دمام تلاقف اهادم كلو هل يه لاق م تلاق رائد لأ نوسة نأ مكحلا ن ىحي اهم || 56

 اهجوز امل كلملا دبع نأ لاقيو لاق ودك 1 نم انش كلهأ ىلا لسوأ "ي 2[

 إ

| 
 ةريغملا 2 | ينغإ نم الا ادبأ هللاو 2 "ال 6 طخ أ | مأ مهارب ا 52/ كلما دنع ْ

 ا
 ةمّش ةيسعإ هلاث بانذلا نأ مريخ 2 تكيز تااَقف نيتفشلا طظءاغ هوفأ تجوز دّقل 0 قل

 رمح .انثدح لاق زيزعلا نب دمحا ( ينربخأ ) كف ن د وك أ يش ند حبقأ هل اولوق يحي لاقو |

 دنع نأ زيزملا دنع نس ده همع نع تعا ىنأ نب زيزعلا دبع نع ناسغ وبأ ىف ”دح لاق ة.ش نبأ |

 هل ضرعف ندرالاب وأ نيطسلف ناكو هب قحاب نأ هيلا 1-6 اهبخأ ةريغم ىلا كالا

 فا ىلع كديزيال هللا وف هب عنصت امو لاق نينمؤملا 2 ديرا لاق 0 هل لاقف مكحلا نب ىحي د

 لاش شر قادضص يوطناود فلآ نودلم لع كلو تلي: راكد ةناوق ولو اهب كلك رك راند 1

 لخد مْ هَ ريس 0 ةريغملا زهحتف لاملا هيلا لق مأ لاق حالا دقع لق لاملا ىلا لقنت أ 0 20

 ريمأاي هل لق هياع اطبا اماف ةريغملا رظتني كللا دبع لع ةئيدملا ىلا جرخو هحوزت ىحي قلع ١

 عجرواهايا هاطعاو رانيد ق1 نمحرلا ديع تنب فنيز مكحلا نب ىي جوز هنأ

 لوي ىحي لءحف هل نع هلزعو هلام نم 0 يي ىلع بضفف هلزنم ىلا

 نديرو تيقب اذإ * باَسأنا مودلا ىلإبأ الآلا ظ
 نب دياولا ن زعلا دبع تح مكح م ١ تاكو اهدنج نيه نت ةلماولا ىكشل نول
 لعأو ا نلف دع 0 حاكل || دقغ الو كاللا دنع هدج ةا.ح يف اهج وزن كالاا دنع

 رب رج 0 سانلا اهيورب ةريثك اراعشأ كلذ يف اولوقيو ذيقعلاب مح 2 نمل ءارعشلا لاخداب

 لاف مهنم هعضوا يدع و الخ دف عاقر || نب ىدعو رس حسم ديب مس

 املط ام انغام ديلا 16 اهيل 1 قو هلا

 اعمس نمو اذه ياو نق ةيئالالا كانش ل01

 امم ةايا لوط ايئمو # اطواهب هل رورسلا ماد

 : ريرج لاقو
 لاوحالا نم لاح ام لك يف * ةر> مرك | هيلا نيمالا عمج
 لاو_خالاو ماءالا رخافمع * املك ىناورلا تاغ ةسكح

 لاضفملا يسلب مهمترخف * ةلومس ترخاقت ءاسنلا اذإو
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 اا نياطوأ] ىداو ىلإ اء عرخف هيا لدقل لاتحا م هب قئو يح رسوب لصتاو.اهل قرف

 ١ لاقو برهو
 ىانلا ىلع تاغ الو راهلا نحو # تعلط ام ةاطرا ىنبب سد ل

 ساتلايف تاكنا نم دشنو يكس * ةهاوم ىلفط ىلا _تدرا ادام

 ساطوأ موي يتانق كيبحاص نم * تقرش دقف ًاملظ امه اما

 جو

 يدراانهرتساف تدفنا دقتتك ناو * ىدرولا ايكبارش نم ينايقساف الا
 ىدرو أوءطقن الو بهع م 4 0 ل يد 7-3 ا 006

 0 0 ور#4 00 0 0 ههارزال ءانغلاو

 مد مكح مآ ركذ ج٠

 م :رم اهمأو يغش تيكو ماشه ن و تير نإ 0 لع مع تن باز اهماو أمسأ رك ىهم لو

 ةلدوملا تب ةلصوملا ل قو ةلداولا تنب ةلداولا مكح > مال لول شا رق تناكف نشل رق ءان لمح

 فوع تر قى دوس ماشه نب 2 كور نب 0 دع تنب بايرز 0 لاككلاب لالا انصو م

 فوعتنب ى دوس و يئاطلا م ال نب ةثراخيبأ نبفوع نب ةجراخ يأ 5 نان 0 ةحراخ نا

 كيمع ند ةحلط اهلع و ع ىفوت 6 * ةطيرو هل هل تدلوف ةريغملا ب د.لولا ب هللا ديع 0

 نأ اوهركواهونب ماكتف ماش عن ترا نب نع رادعاب ءاطخفا مع لاق مث ىسبعو ى هل تدلوف هلنا

 اه>وزتف ورح 0 ديال ةش رش هلق مكمأ رق ىقا دق هنأ اولاقف الاحر [وراص دقو جوز#ت

 نشل رق داو 1 ةريغملا ناكو مكح م ا بليرو هيقفلا نمرلا داسع نب ةريغملا هل تدلوف

 نودعطن ةعامج اودههدص 01 ناو نب 0 , كلاادبع ىلعةفوكلا مدق دقو مهن :«نيمعطملاو

 يف نافملا ةريغملا ثيو جرذ مهم دحأ رهظي ذ اويغت مدق املق م هريغو ىدرق نم سانلا

 0 لها ن ٠ عاش هيف لاقف سانلا 0 لئابقلاو ككسلا

 دل : : علو دقق يي ريغم ل نار 0 ىلع مط ردع لا كانا

 56 تناكو لاق هنع 5 نآلا 5 وهو يع ؟ شيلا م ةريغملا يفعل 0 يريبزلا بعدو لاقو

 تن ءودس و ةلدؤوملا يحدد تناكذ ادم 1 ا ًايضق اهالعا ناك دقو ًاهجو سانلا لك بطرز ٍ

 ده نب ىلع ىنبدح لاق ةعس ىفأ نبا يندح لاق ( يمع ( ينربخأ ) اهنيشأ اه ال كالذي مكح أ اهب

 لاق ةلدوملا اط لاب اهد.سح نيأ نه 0 دبع تنب بنيز تناك لاق هسا نع يات ًّ ىد نبا
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 م نيييصلا لتعم ةقامس َّقأ ريذلا م ١

 أ مكو ن2 ر ملا ديع لتقف هنأ مالا هِنلَع ِلَع 1-5 هريخ ىمأو 508 رك ةاطر 1 رمل نا مْ

 وب َح 2: ريسلا دحي نأ 5 هيلط يف 0 ةمادق نب 0 0 سانعلا نب هللا ديبع

 2 واووغيابل هللاو لاف | ودا نعل ةعيبلا ىلا ةئيدملا لها اغدو حالسلا يف 0 هنع

 ظراقتذب مكح مأ باصأف ةف ةوكلاىلا امجار رك مالسلا هيلع نحلا اوعياب ةئيدملا لهأ ىأر املف
 فوطت 1 الو الو دق امعاذب الغل نم لوق ىلا آلا يغصأ الو لقعتال تناكف اهذبا ىلع يطو

 تامإلا هذه امشبإ ىسانلا دشن مَ اولا يف

 فدصلا اههع يلغشن نيتردلك # اه نيذلالا "ىنبان سحأ نها

 نطو ل مويلا ياقف ىاقو يحد «# اه ندلا ينبا شخأ نفي

 تفطتخم مويلا يخش ماظعلا 2 * اه نذللا "يناب 0 نا

 اوفرتقا ىلا كفالا ندويلوق نم © .اومعزام تقدص امو ارب كل
 فرعي كفالا كاذكو ةذوخشم * ةسفهرم يبا يجدو ىلع يمن
 فرش مهموق يف مها فونالا مث * هسنم 11 الحر تيقل قح
 فرسلا وه ريس يبا ريمل اذه * هتنمل قح ارس نعلا ناآلاف

 بلسلا ادع ا الش نينه لع «:ةلوف ير للا ١
 ًاضيأ هل هلا لاقي ليقث فيفخع هيفو ورمع نع يطسولاب لوأ ليقث دئاف ىلود ديعس ينال ءانفلا
 عزجح نييصلا رسب لاق مالس سلا ةءلع نلاط ينا نب ىلع غاب الو اولاق # ديشأ للهر تيرعل هيفو

 ااا امدلا نه هح رمالو هنسد نا سا مهللا لات ةهآ ةذمل رمسإ ىلع اعدو اديدش اغ 00 كلذل

 ! نعب لدعجحمو ىشخ نم تفيساإ ينو هن ءاطنو 3 بلان يذهيناكو هلقت دقفو كلذ هباضأف هلَقع

 | ىلع ىمالا رقتساو ةعابللا تناك الو هللا هع تاف 1 اس > هبرمغي لازي الف خوفنم قز هيدب

 نييصلا لتاق ت : 1 هللا دع هل لاف ةاط آن رسل هدنعو سابعلا نب هللا دنع ةيلع لخد ةيواعم

 ١ كدنع ينتسا تناك ضرالا نأ تددول هللاو امأ هللا دمع لاقف !.هاتاق | أ رع ريس لاق خيشلا امي أ

 ىوهأ 17 قيس كاد رخل هل لاف فيرس الأ هللا دي. لاف يدا نآلا كتتسنا دقف رسل لاف

 ك”القع بهذو تري دوق ًاخيش هللا كازذ ا لاق مث ةيواعم :ذخا هلواتل ىندلا ىلا هللا ديع

 مشاه ين , ب ولف ٠ نع لفاغل كنأ كفيس هيلا عقد هبا تانقو هيرو دق مشاه ينإ نم لدحر كاذو

 | نب دأ ( ينربخأ ) هب ينئا تنكو هللاو لجأ هللا ديبع لاقف كلبق يف أدبل هنم نكمت ول هللاو

 لغأ ن ه لدحر ميمو يعمصالا لاو لاق قورعس» نب دم ( ينربخأ ) لاق رامحع ن ١ هللا كينع

 ريف امياتق نيذللا اهنب تدم ناظملا يسع نب سانغلا نب هللا دينع ةأ عا زك. مدق دقو نما

 ظ ايل وفي ةاظرأ نبأ

 21111 1 1 11111559555559592-1-1010101012121212121سو

 عرقع نماش ا نا
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اص يف ف كا لاق رجا نإ رفعت يف كوع لاق درويش ٠ نإ ناد دمع 83-2
 9 نع ياخار ا دياز نإ 

"1 

 0١ نب لدفع تدك لاق دس دخل عل نخرلا دع دونكلا نأ نع دشار يأ نب ناماس ن نع فن

 نس 00 و ءوس لك نم كراج هللا ناف دعب امأ مالسلا هيلع بلاطىنا نب ىلع ةف| ىلإ لاط
 ءاقلطلا ءانب ا نم طاش نيعبرا نم وحن يف حرس يلا نب هللا دبعتيةاف ارءتعم تجر يفا هوركملا

 يدق ةركتتسم ريغ مكنم انل هللاو ةوادملا ءاقاطلا ءانبا اي مههوجحو يف ركتملا تفرعو مها تلقف
 نانوثد< اهاهاو ةكم تءدق مث مهعساو موقلا ينم.سأف هما ريبغتو هللا رونءافطإ اب نوديرت
 دق هديف ةايل فأفامجار أفكنا مث اهاها لاوما نه ىل.تحاف ةريخلا ىلع راغا سيق نب كاحضلا
 دق كراصنا نا ينغلبو تنط دقو ةراقر 5 عقفالا وه لهو كاحضلا امو كاحضلا ح ءاعرما

 كح دلوو كب 1 ني كلا تلمح در توملا تنك نك كب 1 مأ نبااي يلا بتك 0 كولذخ

 اشدع نا لحالا ز 1 هللا مق ا اقاوف كده ىقبأ نا بحاام هللاوذ كعم.انتمو تشعام انشعف

 يلاط ىلا نب ىلع هب اخف مالسلاو عجن الو ا ين» ريغ شرءل كدعب اندلا هذه ىف هشيعا

 ند رادع ع ىلع مدق دقفديح ديح أ بيغلاب هاش نمةءالك كايإو للا | ولك دساما مالسلا هي هيلع

 نماباشنيعب رأ و2 نم ديدق نم اليقم حمم يبا نأ ترقا كانا 6 كباتكي ىدزالا دنس .ع نأ

 اهاغبو هلييس نع دصو 00 هلوسرو هللا داكاماط حرس يفا نبا نع "يت كناو ءاقلطلا ءانبا

 ًاشيرق ناف قاقشلا يف مهلاوتو لالضلا يف مهضاكرتو اشيرق عدو كننع حرم يلا نبا عدف اجوع
 او>بصأفمويلالبق لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر برح ىلع اهعامحا كيا برح يلع تعجادق
 اوقاسودهحلالك هءياعاوده>و برحلا هل او.صن وةوادعلاب هوداكو هلذف اودحجو هقح اوله> دق

 يلع هللد او. لع ترهاظتو يح ر تعطق دقف ىزاولا ًاشيرق ىنعزجاف مهللا نيرمالا ىشيج هيلا

 برق. نأ نه لذأو لقأ وهف ةريخلا يلع سيق نب كاحضلا ةراغ نه ت 0 ل
 عقصلا كلذ ىلاو امو فارعشو ةصقاوب رهو ةواهلا يلع ذخأف هديرب يف ءاح هنكلوةريخلا نم

 3 رطلا ضءب هوقحاف هوعبتاف اراه زاح كلذ هغاب اءاق 0 ند افثك امدح هيلا ت>رمسف

 نه لآقو ربصي ماو ىلوذ الو الك اثيش اولتقاف بايالل س.شلا تافط دقو ريس يف نءما دقو

 لأ ةيغ تلكَساَم 0 احئام يالب امال قدخملاب هنم دحام اعل 1 0 مو الجر رشع ةعضن, هناا

 ينءمهةرفن الو ةزنع يل و> سانلا ةرتك ىنديزبال هللا ىتاا يت-نياحلا لاتق فأر هيف كلا تكا

 نا توملا دعبالا هاكربألا امو قا ىلع توملا هرك ا 1 هلداو قا ع ٠ هللاو قي ينال ةشيحو

 مقأف كلذ يفىل ةجاح الف كبخا دلوو كيا ينيب ىلا كريسم نم ىلع هتضرعام (ا:أو)اةحم ناك
 نغانلاونامزلا هملسأ ول كسا نبا نيسحم.ل 0 نا يمءاوكلبم نا بحاام هللا وفايدهها دشار
 ماس ينب وذا لاق م لوقأ نكلو اه رطارضتم

 بلص نامزاا بير ىلع روبص # لاف تناك لاين نا

 بسح ءاسإ 1 عان تءشيف * 7 اك ىف قر وا نبع ويسعل

 6 مالسلاو ف
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 دنت يْؤأ نب صاع قى 8 ةاطرا نب رمد ىلإ ثعب: نايفس يبا نب ةيواعم نا يحداقولا ر مع يبا

 لرب هحونو رخآ ًاثدج هعمثعإو ىح كعنوي ةنع هللا ىضز نااط نأ ن ؛ ىلعو نييكملا م 2

 اؤريسي نا مهرعأو نرخ ن بج يفىروفلا سدق نب ك'>ضلا هحوو 2 ًاشجح هيلا مه 0

 اوريغي ناو هياذفكأو مالا هيلع بلاط ينا نب ىلع ةعيش نم هودجو ن* لك اولتقف هدانا ق

 ههجو ىلع-كلذل ريد رش ناينضلاو ءاسذلا نع ينااارنك الز هبادكأ اولتةءو هلامعا رئاس ىلع

 ارود اهب مهو هاوه لهاو مالسلا هيلع ىلع ب اوصا نم اسان اهب لتقف ةنيدملا ىلا ىلا تح

 ناريع ياو هبا نم اهب ننال ةارسسلا ىتا مث به يبا يلام اردن لاق 25 ىلا لكنا
 يتأمل مالسلا هيلع ىلع لماع سابعلا ينب راوصأ نم اكو هنباو يثراهلا نادملا دنع نب هللا دنع لتقف

 ريخخ هغلب ال بره لب ليقو اًناغ ناكو للاط ينأ نإ ىلع ىل.اع سايعلا نب هللا دنع | ماعو نعل |

 هعم تناك ةيدع هد امهحذو هللا هنعل رمد اهذخأف نييص هل نينبا دوو رسب ةقكاشر م ري

 ظ نبا لتقف رامالا ىلا ىرماعلادصقف“ هب ثعءا نم راس كلذ 1 لعءفو ةنواعم ىلا 2 5 3

 :دمج انثدح لاق يناسنلا سايعلا.نب ىلع نب سايعلا ىنثدحف ةعيشلا نه ءاسنوالا-ر لتقو ىركملاناس>

 نك سبق نب مع نع عيبرلا نإ نسق انثدح لاق راوس نب ةباش انو قرزالا ناس نا

 ن ناسح هل لاق مالساا هيلع يلع الماع و ةف رارنالا ىلع ةيواع ليخ درو لاق ةقداص ىأ

 ريدم يأ تح جرفل هي هيلع هللا تاولص للاط ىنأ نب ىلع كالذ من غاب 2 ار 5 الابخز اولتقو ناسح

 ةنطاتاوبأن :,هبايداهللا نا لاق مت لسو هب هلع هللا ىلص ي ا لع يلصو هياع يننأو هللا ىءدعأ هيقرف

 لق مهوزغأ م ]تاق ا نو: راغدلاب ترو ءالللا هلءشو ةلذلا بوث هللاهسيلا هكرت نق

 اريل كمارو لو ىرتو متاذاخمو ملك اوتف اولذ الا مهراد رقعيف طق موق زذيما ناف كوز 3

 ًالاعرلتقو ناسح نب ناد اهلماع لتقق راسالاءاح دق ماع وأ اذه.ت أراغلا م كاع تذش يت

 اهثاعرو اهلحخ عتيق ةدهاع عملا ىرخالاو ايلا ما لا قلي ناك هنأ. يف ءاب دقل لاو ءاسنو ريثك

 هيلعنكم مل افسأ اذه نود تام اماسم أسما نا ولف 1 مْنم دحأ - ما نيروفوه نوفرصن مث
 مت ماطاب ىلعموقلا ءالثوه عامجا نم نازحالا لعشي وباقلا تيعاب اياب اريدج هب ناك لب امولع

 مكل تلقا ذا نوضرتو هللا ىصعيونوزغتالو نوزنآ نومرت ًاضرغ مترص - يتح مكقح نع م كلشفو

 اد تاو ًاذعمت اق دربلايفمهوزغام 1 تاقاذاو انارءآف ظيقلا ةراحءذه متلق 10

 لادحر الو لاخرلا هايشااب ارازف دشأ كفيلا نه هللاو اف نورفت ةرلاو رحلا نيب م .:3 اذاف اله

 كناوةرمم كرا مايفا تددو لب مكف عا ما ينا هللاو تددو لاجحلات ابر لوقعو مالجإلا | اغطابو

 لعوب اط. ينأ نب | شيرق تلاق دقل ين> نالذلا و نايصملاب اظيغ ىفوج مت اينو اع

 ئاانأو ايف 2 هللاو ين اهل اساس دشا موف لهو محبو برحلاب هل ملءال نكي

 نينموملا ريمااي لاف لجرديلا ماَقف عاطبال نمل يا أوال كلو نيئدنلا لعتقس دق نآلا انأو ننرمثع :

 يغناارمح كنيبو انثيب لاخ واوك:ءيطالف كرماب الرش ىحاو ىمفن الا كالءاال ىلاعت هللا لاق امانا

 لاق ىديزبلاسابعلا نب دمت (انسدح) هوم وا اذه كرت مث ديرا امم ناغاس نيياو لاق داّتقاا كوشو



 0 ١
 نت 222221212 222222222 2 2 2 2 2 ا ا

 دلو ند اس ا اهانع ل نادك تدبو لاق هللا دنع تنب ةحاحدو ةدهأز 0 0 أ هللأ دع

 ىوه قار ةعمر ناك لاق يرازفلا ومش يأ نع قدحسا نع 5 نع 0 ) رحل )نازفوخلا

 .هل تايبأ يف اهيف لاقف ينمح راوح يف نولزنب !ماهأ ناكو ةمثع اهل لاقي ةفوكلا لعبا نشير
 اهايرو اهرمشأ ّق 0 د ترطعدقف انسآر يد: ىعح

" 

 احيرمهراد ند تل اة هللاو تدب تثبإ أبل راح ااو 11 نم هللاو | ىءح نم لحر هل لاَقؤ
|! 

 هدحنالتنأو كتماميط يرو اهحير دجاليفإ هللا ومثخأ بارود لوشن مسيتق طق ةبيط

 اذ ىلإ 4. ر اريشاجت تك ا لاف رق يأ نع قس سا نع هنأ نع نا( نوجا )كده نم
 000 لو ار يذل 1 نها كل كرك لاقف دب راط ا هذه لم نب ءارعاإ ملعب
 دولا هذغ وشيراناءار اظن تنك ١ لاقت قفا ةخابتكي ةدوع

 ىفش دق نا مقسلا ضرعي ال * ىذلا يملا مسلب اون اوقث !ٍ
 ينط#ملا ةوودف انيسأو *  ان مالوعو قالو دعا

 افدسا اذا ليللاو حيصلا يف # ةلع نه ضرعي ام رش نم

 سأرنم دادملا خضنالاق اهتكا فيكف اوقث !وقث بنتك أ نأنسحأ تسل تبان ابأاي هل تلقف لاق
 نأ كيلع لق اهلا اممفدو تلعفف ةمفان اهناف اهلا ةذوملا عفداو ثفنلاك نوكي يتح نيمضوم يف ملقل
 0 لاق تعنص اع حضتفن ناوللاو اندك انب تلف ام نونحءاي هلتلاقف اك كالامت ال هو ةيرادا تءاح

 ذيواعت بحاص ما انأ سعاشا كب عنصا اف

 يلكشا ىع اءهمأ ندع _,وخالا نيب نم الا

 ىبت اف ىبدتسو * اهنبا ىئار نمل اع

 ارح هلاو ةزيس # تءحرتساّةسا املف

 ىرتت عماد نيبو * ةلولو نيب عباش

 0 ور كح ما ىككو ةينانكلا ظراقنب دلاختني ةيريو رعشلا )١( جزولا نم هضورع
 ١ ءانغلاو نعلاب يؤول نب صاعىنن دحا ةاطرانب ريس اء4ياتق نرذالا اهنيا يف. بلطملا درع: نب سايعلا نبا

 ىلا نيت هقو رصتلا يرق رصتخلاب لوالا ىل.ةثلان د طسوألا رذقلا نم هنو حيرس نبال

 معاهللاو يلع ولا يرجي ىف قاطملوالا لق ف.ةخدلاف ىلومديعس ينال هيفو يعاشطا نع ليقن يلا

 .د ٠ سابعلانب هللا ديبعىنبا لتقم ىف ريخلا ركذ اجد

 انثدح لاق زارحلا تْرحلا نب دمحأ انثدح لاق :سالطلا دمحأ نب دمم كلذ يف ببسلاب ( ينربخا )
 نءيدهلا 75 يناو ريهز نب بعصلاو ا كب ةيريودح 0 تن ينا نع ينئادملا دلعي نب ىلع



 اة هيدا نك
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 تديلاو هزيلهد يف هتيقلأف ةعقر يف اندب 3
 متاح نب ديزي نم نينح يني هع اعمار هلل نأ رفك الو ىفارا

 يدشن | هههلاقهيلعت تاخداملف يناخ ثعفي رمأال و ىماعريغ نمهيلاا راضو أف هخاصدب يفهعق رات مق وف

 رين انداهاشل اعف هيف>ا وعزت لاق مث كيذك عجرئالهللاو لاةثهيدشن ًافىن دشنت هللاو لاقف ثعنمتف تاقام

 غلب يت> يرعش راسو هللاو ىلب تلق كاذ و>هاواذه حدمانا يىليرالا | كوراو>و ناءاغب ىلرماو ظ

 ديهشلا نسحلا ن , دم ىنثدح لاق ىدزالاىلع نب ١ نسحلا (ينرخا) 4 ,لاىل و>- د سناكف يدوملا

 ىوانلا بقاب ناك يدسلا قرلا تبان نب ةعسر نأ دابع نب هللا دنع ىمع ىنثدح لاق ىنامسقرقلا

 مشاه ونب ناكو راسم نبا هل لاقي ايسبق رق لغأ نم لحرا ةقإ هيلع ايل لاط هوا قر داك

 ضريىعو 0 هتيراج عم ةعيبو بخ هغلب و امظع الام اهم فا أرمصو هولو دق مماطلس يف :

 ىنعد نكلو يلق نم اهح بهدي نأ هرك أف لولع لوذبم لكنا يل اهينال لاقف هل امه نأ هياع

 ارمف لاقو لاق ىلإ ا ىف اذكح ةيلصأولا

 هدودب هنع تناف كام ع قوش * هديع كيدبح نم كللق داتعأ

 هدوقيفيوولا اذ لغيقوشلاو * هداقفداؤفلاراغ دق قوشلاو

 هدوربو هزوزذ هلع رطع * 0-0 رابم راد يف

 هدوم ةسعناب - مص 0 ند 2 ىغأ مير

 هد. ببر ا ىطلا ند هلو د ل ءرمصل 2 ائيع 2 ع

 هدوعتف متم داؤفلا 00 قامت نأ ةمثع رض ام

 هدودل ماقسلا نم مقسلا عش « اقرلف اهشير نم هدلتو

 ىلأ ينثدح لاق ىح نب ىلع نب يجي ( ىنربذأ ) بلهملا نب ديزي داو ضد اهف حدم ةليوط صو

 داو ةدئاز نب نعم قرت هع ١ لاق ىرازفلا رشب يفأ ل نعىلدوملا م ها 0

 هايا هءاقل ةعسر ىضر الو نعم هل شهب مف هديوار اهدشن و ةديصش هحدتءاف قارعلا ىلا اهم دق

 هلوق هب هام اع 0 اياوت 5

 نانبلايفال عارذلا يف يذلا ب. _اكلا ةدئازنبااي نءمايز

 نازفوملاك مس راعاولع انا كرش اذ 0 ال

 ناكملا2لاذنودب يضرتتنأ * ناكم ىف لئاو نب ماشوف

 ناضغلا ةنبأ ىلع يبي نأ * وحر ةيبظ ناي ت كيم هو

 نا# رايق ناجل #« نام ةاهلاك ءارو> يف

 ناش حت فأ ةيحنل « لن ينب دئعءليلسلا تانبو

 نادعسلاكسيلو يع يمناك © انريت>ا اهلق انأ نعم لبق

 نبللا دبع اهيقل ناببشنب لهذ نب ةعسريفأ نب راهن ينب 0 يتلا ةيبظ رشب وبأ لاق
 ةدئاز هل تدلوف اهيلع عقوو اهقرسسف اهءنغ يف يو اهلهال ةبعار تناكو كبررش نب رطع نب ةدئاز
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 لوقتملا لطابلا اذهو اهاوس * ةل-> تادبت دق يفأ معزتو
 لكح كتنا كاشاج من تلاقف * هريغب قيدصلا عابنم هللا

 لد نه هدعن رظناف كيحم # ينةهرمصام اذا اناسنا مرد س

 ؤ هيو ىدهملان.مهارب واخوللا مه ماربأ ىلا بسن لوالا ليقثلا نم م نأ تاسالا ةنالثلا هذه يفد

 ؛ هيلع ناك انيد دسأ نب ديزي ءاحه ىف ةعيبر قارغأ بيس ناكو زعملا نإ هاور نك لفكر عر 1

 أ غرفتساوهرب وهنيد ءاضق ىلع لفطتف ياما متاح نب ديزي كلذ غلبو كيا هدنع دحم لذ هئح.تساف

 هلوقيفهض راع قءقمشلا 3 ناكدقو اه 0 لوطي ةراتخ دئاصق ةدع هيفهلو هحدم يفددهح ةعسبر

 متاح نبا رغالاو ملس ديزي # يدنلا يف نيديزيلا نيبام ناتشل

 لاقو هلش لب قرلا تدب خاسو اقف ديز٠ نب ديزب اهب حدم ةديصق يف

 دحملاو مراكملا سانلا يف دع اذا * يدنلا ىف نيديزللا نيبام نائشل

 دزالاو نالدعنب ىسق تدضغناو # انعحيبف مر رك 1 ناينش ف 0

 2 و 0 م الو « + لد نيعو نم هدلتت 5 يش

 د_:هاهدع نمو.هيمت ةربو * لئاو 3 رغلا هع نكلو

 انئدح لاق رامع نب هللا ديبع نب“ محا (يرحأ) ةعيبر تبي راس اك 'ىث ىنعملا اذه يف رسب ملو
 ل ندير نب دحأ ىلعس ا مث ضرع لاق رهزالا يبأ نب دهمان ثدح لاق حارب 1| نب دواد نب د

 نعام ل كيلا يح 3 ساخعالل لاق مْ نوم نيتيراج راتحاف ىراوح ةعيبر هاحه يذلا

 سعاشلا لاق امك ريمالا هللا

 متاح نبا ىغالاو ماس ديزي * ىدللا يق نيديزلا نيبام ناتشل

 لاق باش نب هللأ دع ايو لاق رمصأ نب بد.> ( ينرخأ) هيراو>و ه>ارذاو هل>ر رب ا ا

 م :كمنينم ملا رمأأ لاق من اهدحأبستلاف شب رق نه نالحر زك. هلوذد ليق هيفا دعراا ج < اا

 ن“ قحا كلا ل او اياحو ند 31 تنا م>ر كب انلو تئاسملا انلاودأ داو تئاوناا

 فرخ لا ماكتو لوخأت كلثم الَو كا 0 الاوت نيف كنع الو بالغت كدب |[قةفدص

 لغفاي لاقف عب رلا نب لضفاا ىلع لبقأ مث ريثك اليضفت لوالا لطفو اءباصوف "يشب تأ

 متاح نبا رغالاو مخ ديزب # 0 نيدبربا نيبام ناتشل

 0 ةعمر اده امل لاق طاملا ءاطع نع ديز, نب ىلع ةماعد 5 :؛دح صهاط ينأ ْن دمحأ لاق

 ةماسأ انأي ةعسرأ تاق متاح ن , ديزي هياع لضفو يدهملاو روصنملا دنع الياح ناكو يماسأا 1

 مف تقلمأ| كذا لاَقذ هزل 1 الخ هيلع تلضفو تعرفو م الدر تودحه نأ ىلع كالمحام

 تقأو هتحدمو اهم هتءلعأف قمرا ىلا هيلا تاحرو مهرد امج لع انس رت اراد الاى قب

 تلزاف 'يث ع قب م ىلع ىلا انب توصو تلمحتف مهرد ةثامسمح ىل بهوفق الوح هدنع

 || هريغب فيكف لعفلا اذه يف لمف يم نبا اذه تاق مث متاح نب ديزي تينا ول تلقف ءاك راد ىف

 الا نموه تنرك اف ترجض قح اريشأ "قك رتف ياكم عاف 11 نأ لك ىش تلخ

000 0 
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 اهب بجتاو اهداحتساو امستساف اهنيعب ةديصقلا اهف اذاوديش راااهذخاف ترضحافاهراضحاب صأق
 هّتنبا 3 سابحال لاقمت ربو ةعبر قدص دقل اهلثم ءافلخلا نمدح |يفءارعشلانمدحا لاقام هللاو لاقو

 نيرانيدي نينمؤملا ريمااي اهلع ينباثا ةعيبر لاقف هقيرب ضرجو .هنول رينتو ساملا تكف اماع'
 ريما ا, كتايحو لاق كبانامكب قرا. يقايحن لاقفسابعلا ىلع ةدجوملا نم كلذلاق هنا ديشرلا مهوتف |

 ةاوس لاقو دمم نب سايعلا ه>ويف رظنو اديدش ايضغ ديشراابضغف نيرائيدبالا ينياناامنيئمؤملا

 هللاوؤ كانع ةداملا عاطقنا ما ىدوج كتلوم دقل هللاوف لاومالا هتباثانع كب تدءق لاح ىاكل'

 يتح كلب كلذ تاء: كلسفن لب ىل باذ الف كش ما 'ىث هينادب الللصالا وهف كلصا مأ تعطقتناام

 طعا مالغاي ديشرلا لاقف قطني ملوهسار سايعلا سكب كسفنو ىنتحضفوكدادجاو كءابأ تحبضف |

 ديشرلا هل لاقةماخلا سبلأو هيدي نيب لاملا لمح املفةلغب ىلع هل او ةءاخو مهرد فلأ نينالث ةعببر

 روظو هيلا جوتي نا هب مه ناكامديثرلا رتفو ًاحيرصت الو اضيرعت كرعشيف هركذنالقراي يئابحب
 ننفينا نب كالا ينادح ل ١ اص نب ىعينرب>ا هل حارطاو ريثك ءافح كلذ دعب هل هئم ْ

 جم نب ساملاب ثمعي لازيال ناك قرا: ةءير نأ ءالخلا نه يصحا ال نم ىنثدح لاق ىعاشلا

 هيلع قاعتيال ثيح نه يرج ام هايد دميف امهنب ىردح ذئم هئم غابي ىذلا ثمعلا ديشرلا ةرمضح أ

 ةيلاغ نيئمؤملاريمااي هذه لاق مث هيدب نيب اهعض وف ةيلاغ ةينربب ديشرلا ىلاامون سايعلا ءاحف 'ىشب هيف ظ

 ا

 هلاغلا نوط ت1 نهر أ راملاَقف هع رهض رتعاف | ع رموش ل مف 0 ةعومجم اه | 1 ْ

 لن م رعل نوياهعانو 0 و ى *اًضفلاقدما : 2 ماه أن تللا 1 0 نم اك قام و 22 اهرينع ربتحا كيري كل اه 530

 يد هللأ 0 زعامذه تك ءاغ ردق امو ب رفح هيلا هبو 3 هقوسىفو باجي ٍفودوملك هيلا 0

 هيلا 2 و 2 - اذو كءرظعت نا | رفو اهلا تا أرعاع || تن رحأأ ت تغلبام ايمو ُْق ْس

 اهعادلب ف رطب هفح وفا ل اوةع طملا كولا راح ةتريط لدبو هلا ل 8 ند [طاوعاو ضررا وح

 هو ملا ء ههصصخ واه عل الام هل تعدبأ وأ هدنعام هب تقف دو كن 21 اهكلامم ع 1

 سس يس ا ,”ةيمسسل راسك سس ىلتح تانجسألا نيسؤلل بأي ا كدشنأ امه صن واتس هر

 ى لح داف هم || كد هم || اهومقدا لاف ف اهةحن ا اهاقاتأ يح 4 لالا مل“ نقلا ماصوت ةدئافو ببي

 اهب يلطو يرخأ ةنئفح ذخأو هتسا اهب خطلف هدب ل لحؤأ|ه المإ جرخ >أو اهف هدب ماكسس

 ل13 دينا يمال نيئمؤملا 3 ل 3 لاو 2 ةيطنأ تم اممامدف نيةنفد جرذاو هيشاو هر د

 يت ١ راح ىلا بهذا لافو هموت ربغ ةسربلا هيلا عف دق هنلا هولخداف كدضإ) وهو هيلا هولذدا لاف

 ىضمومالغلا ني ق ككس 1 عاقب || أ ين هس فاسو 2و -_ هع يرط اط لقو ةسرباا هاهم ةياللؤ

 نأ ساسلا د.شرلا سمأو فرصا ماق مث اظ ظ.ع توأع سايعلا داكو هّئاع يع ي> د.شرلا كدعضو

 ةعسرأ ةدرصقو ىذا .ع نب نيسلا نب ىلع رك ذو مهرد فلا نيئالثب ةعيبرل ثعرب

 نمربس ةماعلا سايعلا رادىف اطوسيم ناكو يدق ناطاسلا طب نم طاسإ رود يف ةبودكم قرلا

 هلوق هو هنماوخسنف يار
 تب وص



 هل لاَقذ هن ها اجا مث ةيهاتعلا ظ

 ان مالا "كاس هللا نأ هللا تعا 5

 انيئموملا ريمأاي # يدالب نهيب وق رس

 انيقراس | ءا ز* + 3 5 قاف ينوقرع

 ىفو ةقرلا ىلاهتعاس نم دي ريا ىلع ل سعأ من ودحر قا ك1 ف تدضق دق لاق

 ١ أ لوي ماح نبا ريخ

 ديز 6 دبزإال كيءس * ىئوقدبزي نا دزالا ديزي
 دوش نمو دوغل نمقزريف © يرءاقوللو ةعاج دوم

 ديد لع ر عاج مق * .انالث اه دحم نوع اه

 ا كاظم نيكد 8# ضو يع ةئماوقكا

 | سايعلا ىقرلا ةعيبر حدتما لاق ينئادملا نع ثرحلا نب دمحا انثدح لاق ىلع نب نسا ( ينرب 8س!

 امف لوقي ةليوط يهو انسح املا قيشا م ةديصقب سسايعلا نب هللا ذيع نب ىلع نب دمتم نا

 * اطاقام دلك تناو ال لق #* دم نبا ا سانغلل لبق ول

 اطاخو# اهنع كيدجتو آلا د ة مخ 'ءزاكلل نم دعا نام 7“
 الجاه تنكو ارك اوك اوك« ةدلب ىفاوربات كولملا اذاو

 اطاقع كيتءارب 5 يت> #* ةلوقمم لزي ا مراكملا نا ْ

 زرحنبا نسحال لاقيو مهاربال هنا لاقي. يلع_بولب لمر فيفخ ريخالا تيبلاو لوالا تيبلا يف
 لوسرال لاقو اظ.غ نه داك نيرانيدلا ىلا رظن اءاف نيفاا هيف ردق. ناكو نيرانيدب هيلا ثعبف لاق |

 اهدؤذاف كلذ لوسرلا لعفف س ار > نم ىلا 0 دو نإ لع كل 0 نرراث الإ لك

 هزرهط يف ا 0

 تر 53 مار كتاف يرحا * ل ثنأأ: فرع ديوك كلي لك

 تيرتفاو مف كياع نافل اعايض -ترهذ ةحدم امهف

 #١ تننز دق كتحدم نا ىنأك © ءافو هل سيل ءراا تنأف *

 علا نم ناك املف لوسرلااهدرف هنم ا يذلا عضوملا يف 0 هل لاقو لوسرلا ىلا اهءفد م

 هدنعاريثأ ناكو ديلا لآ نم رك ةقو ماقو بذغ تاريالا رة رق اهاف اف رظف سامعلا اهذخأ

 00 لاق. كن انشا وف ةهاركلا ىارف هتثبا هيلا باه نأ م 0 ناكو هع دقو هلع

 رضانا تمهدقليدنع#قاذعا رثاو ِ يق ردع اخ را 2 ديشرلا هل لاقف:رضحأف قرلا

 4 نم دحايف ءارعشاا نم دحااهاث لاق ةد.صقب هتحدم دقل ني:هءوملا ريدااي هللاو لاقف كقةنع

 عش 1 اهراضحاب نبع نأ ني: وما ريعأ يار ناف ف دولا ىف ككل و ءانئاايف تغااب دقلو

 هيلع اكلاتف ةمقراا راض سا.ءلا يماق ةد.هتلا يف رظن نا بعاو  ه.ذغ نكد هته كالذ د.دراا

 طاغو أطخأدق هنا سابملا ءفاهراضاب ترماالا ني:ولاريءا قع كأس ديشراا هللاةف سابعا
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 7-20 يو >0

 أمم 7-5 لان دق يمئاح »+ 3 2 ىذح ٠

00 0 | 

 مد ا يقرلا 0

 ف ةقرأا كرش . ناكو تراث ا ا ىنكي ن ناك هنإ لو ةبام 0 يراخنالا تب نإ ةعسر وه

 0 / نم وهو 0 ا اهلع كابو دئاصق ةدعإ هح دف هلا يانإلا 5-59 هؤشنمو هدلوم امو

 | كد قار لآ نع هدعأإ هتقيط نع طت ما لخأ اعاو 1 ناكو نيديلا نيرثكملا

ْ 98 كم معاذ 50 ) قر 9 هل 2 الاضفم هك ف كلذ و ءارعشلا ةطلاذعو ءافلخلا همدؤك
 

 نم ناورمل تاق لاق لبعد نع ةمثخ ينأ ن : 0 نع وأد نب دم انةدح لاق رامع ن أ او

 3 ةعبر لاق : ندد تاَقف تدب ّآ أ 8 رمشأ لاو 1 ا ب دل ةعامج هي . ةصفح

 لوسي يذلا قراا

 متاح د ررغالاو , ماس ديزي # ىدنلايف نيديزيلانيبام ناتث

 تلا دمقو جيملساا دش 2 نب ديزب امو ياهلا متاح ن , ديزي اب حدم هل ةديصق يف تبللا اذهو

 ناو 20 ىذلا

 ملاسم ريغلاومالادزالا وأ * يتفلاو لاملا ملاس ماس ديزي
 مهاردلا 4 0 جفلا مهو ان هلام فالتاىدزالا يت فلا مهن

 ءراكملا لخاك 0 * هتوبه .يفا ماتملا بح الف

 مد داب نس هئيماس 00 ل متاح نب ال , ايف

 مطالتم ه] 2 يف تلا *«هذوخ كسفشنتفاك نأر حلا وه

 0 8 ينأدح لاق هيوره» نب مساقلا نب روج ينأدح لاق رامعنب هللا ديبع نإ دما ( قر ا

 أ هام 0 7 اا أههمابام 9 لاَدال لاق 00-22 ديز ينال تلق لاق يراصنالا دلاخ

 ناتشو اهام نأتش لاق يعءصالا بذك لاذ »4# اهروك ىلع يوبام ناش « يذعالا لوق هد

 هي ؛ جتءاوىرلا ةعس رل يدشن اواي ٍ

 مكاح نب نغالاو مل دس ليا ري يدنلايف نيديرزيلا نيبام ناش |

 0 هإم ا هل ةيافك قرلا ة ةعبب و رعشنل يب ء.صالا لد ٠ لوق مف د ىلع ديز ينأ لدم داهدتسا يفو

 اريثك ادرب ساون ينأ لزغ يف نال .سآون ينأ ن هءاالزغ 0 ةعسبر ناك لاف زتءملا نب هللا دنع

 يراوح يبئشا لاق بئذ ينأ نبا انثدح يمعل باتك نم ( تجين )ليس بذع ماس اذه لزغو

 مدقق 2 ديرربلا ىلع لهحو هقرلاب ه دل حاسم ن* 1 ند هيلا هحوف قرلا ة هعربر ندوب نا يدوملا

 نينمؤملا ريمأأ 0 عمسأ ىلا لاَقذ ةراتسلا ء أرو ند 26 هع عمسأ هيلع لخدأف ي دوما ىلع هب

 8, 1 نك .الذكو نيل هو ناكو لاق هنم نكحضو كومو دار ام 1 د ءانؤعللا نبأان َت تكسا لاقف .

 ا ل يل ل يس سس سس ل ل 111 1 وج وا ب دال دايس جا جوج : لك تا طا ا هيج جي جبس يس يب ب يور بوو صعب سر جسم مروح

 (ريشع َنَسماَح يناغالا 1 )



 سور

 لقثتلا ييطو ديدحلا ةذل نيأف كب بهذي نيا هلا كمر لاقف لع ام كل ماس اوعدم نكو

 كارلا نم انوا ننأو سورا لافتحا نم كتفيظوو كل و ىلا ناكم نم موي لك
 وه انيف لاق مف اذه انأ لاق كل ةثْف ينفذ يهاذملا كدع تقاض اذاف تيبأ ذإ امأف لاق ةيلولا
 2 + نبا نم يتابا تحوز كادنذ تاع>تلاةف هل ةالوده يناطحلا تنأ ذأ موب تاذ هدنع

 ؟ يهم هحوف توعد نه ىو ٌتءنصام اواكأف ىلع أوجه نأ مم اناا نيليفط موق نيد

 لوشب وهو ماقو يدب نيب يرم لاف دعس امأا اهم 00 وب اذهمن لاف مونكي

 - ملاباوتعأف راسنلا موي # 0 تدض

 مب ىلع و لاق كولذ دب من نإ سورملا لهأب عئصل 2 ؟ جارد 5 يناطألا اذه لاف لأق

 نيد نيد ةريعلا نس نو تن و مرودلا هام مل>ر هل لاقو لاق ينوا>دف كلذ نم نوريطتف

 11د لاةدعا (لرخا) 0 سأنأ لق ماعطلا داغ نم مو لك ىف يفو> نءؤ نيفصقلا

 ردم مك ناعما تنل باب 3 جارد نبا نأ نوعا نا ا دع نع ةقروم

 ل كل نذؤي تعكف نويححم داودلا ت ,؛اردق كتقواذه س هل لاقو تجاحلا هبحش ثاوماملا

 دزنإ يلعجر> ذا كلذ ىلع اهان مق هلنذأب /ٍ ارنا 8 3 ت#<ء هنال مهاد 17 ىل ه ستسل !

 كضغ كب غاب لاَقف بجحاحل ا ىلا تفتلاو ضنغنلا اذه : يف ه لاقو لخدتنأ كيعس ا اب كعئمام لاقف

 عهويفبأ ى ءمو ةزانح ىب ىل تدم لاق رداوللا نم ميلا 0 دعس ايي لاق مث اذ_ه نجح نأ

 الو ءاطغ الو ةفايض الو ءاطو الو هيف ش رفال تدب ىلا نو.هذي كب ٍكلوشطو هب هكَس أسمع ةزانا

 نال لاق كليو فكودل تاقف ةدايطا دع ن نو.هذب هللاو ادب لل ١, يل لاقف ءامالو زيخ

 نأ ىلع اهفصأ كيلع هللا رذؤودق لاق مهرد هناا كال ترمأدق لاقو ىلع كدعضف انتدب ةهّمص هذه 3

 ناجعو يعم ىدغتنو ةرفو٠ ك.ءاع ىه لاق ساناا هرشا هل. فطت ع نامع ناكو لاق كعءم عا ْ

 5 ل و'# يمودليفطتلا ةذل

 - يمومم يناتو « ىلاغ نينشت ا

 لاَقُف ءارعالا صضعإ ىلع يئاقرلا لد لاق يلكعلا اندح لاق ديرد نب نسحلا نب دو ) ينريخا ( 1

 0 نأ لاقدب لءغت ميكو لاق ًاناع٠هل تيسمأ يناللاق ًايناق كاباضخ حبصأ دق هل.

 يتغأ (١)ىنغأ ناو ينق تاب ناف ًانهد هلبق كرعش وراو اخس هءام

 افوقو انلع اذك_ه افقاو ل افطمالاخ تارنيعل نه

 افيعض ًابلق جاهف ىلو مث * ايف ملأ ًانهوم اقراط

: 

: 

2 



 نينمؤملا 3 لاقف تلقام ىلع كلمحام هل لاقف هرضضخأف ديشرلا ىلا كاذب زاخالا لهأ ىتكف
 يذلا تلقىتح يسفن تكلم اف هناسخا ينكرخ اهلع وهيتلا لاخلا ىلع هتيآر املف انس يلاناك
 (ينربخأ) كل اهاتفمضأ دق اناف' لاق ةندس ن 5 زائيد تفاأ لاق كتاع ىر# ناك و لاق هتاف

 هنوف 1 و مدح هلناوذعا ىلا نس ا ناك هنا ىشاقرلا امتدح لاق فاخن نع ,لا دن 2

 نوساجي اوناكيذلا مهساجمي يشاقرلا رف رافشألاو مب تدارثو شاعملا بلطيف اوقرفتفدب نوسن أو
 لاقو ريغتسأ 5 الار وط هن فقوذ هذ

 يدوع اومن نامزلاب ير 6 مكريغ تلق ريظتلا الول
 يدنع تريغتو دعب نم'# اهفل 1 تنك ماعم سن

 نع نافهوبا ينأدح لاق مساقلانب دما انثدح لاق يودللا قالدن هلا رفهخ نب دمحم ( يتريحا)

 تدأز لاقف قارولا رمع اهءاغ نيلاح يشاقرلا لضفلاو ساون وبا ناك لاق ةباذلا نن فسويا

 5 اك ءاقعد ءاجز ءالمت ءافيغ امم ندحا ثأر اف يلع نب نايا كآ و اد نه ت>رخ ةيرا> |

 يثاقرلا اقف باطخ لمحأو ناسل خضفأو ظفل ىلحأب يتتباخأف اها نانع لدي وا ناب طوذ
 لاقي أشنو ةفضلاب نكلو ال لاق اهقرتت وا َنعاَوْ وبا لاق اقع لاو دق

 متم باق ءاشخا يف مرضت * ةعواراقلان روان سو تافض

 مسوتملا زظانلا فطن اهلع ه" ينشاف يذبل يف اهلكك
 مسقتملا ال ف اذ قوكلا ف » قىقاط قوف اط يح ينامحمو

 ىنثدح لاق هيورهم نب مساقلا نب دمحم ىثدح لاق ىرهؤجلا زيزملا دنع نب دمحا ( ىتريخخا )

 يل فكؤ لاق سؤرلا ىلع لفاطتن أيل ةاعلا جارد نبال ليقلاق ينارحلا ديز نب دج محرلا ديع

 ماعطلا احول دق اهدحوف امههؤي جركل : عبزب نبأ ناتسإ الخدو اهايرتشا دق اءالفوؤانالف نإ لتقاهب

 يئاقرلا لوق لثمتو ريعتسا 9 رظني اءماع فقوف

 ابيع وج اعأ # امدق علر رانا

 طاص 50 وحيام رعش هلوزوم املا ٠ نءزيف ناكو ةدنكل ىلوموه نام هللاَعي اذه جارد نباو

 انههاهركذ ير ةط رابخأو

 م يبيفطلا جارد نا راخا 1-١

 فرعتا جارد نب نامعل لبق لاق 2 نع هيونرهم نبأ نع ةيواعم نأ نع يرهوجلا ( ينربخأ )|

 هزامث . نم لك أنف هللا لخد آل لف هل ليق ة ايبدلا يف ةرضاحلا 0 5

 الر ) لاحزلا َن قاع ءامدب الإ ضضمعال املك هبف ن اللاق هراهع أ يف خس هلو هراكشإ ات

 نامع ناك لاق ينار 5 ديز نب دمحأ نب محرلا دبع انثدح لاق هيوره٠ نبا سدح لاق 0

 لخيأ يفإ كحيو هل لاقف باشا نزلو رج الخلا تا جارد نبا

 يي هزلآف موي لك يف همار ةفيظو ىلو ليفطتلا ن نايف تنال كب ن او كناوصأو كولعو كيد
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 م: هزابخأو يشاقرلا ركذ الج-

 دقو مالكلا قا 0 لوس ًاعوب 8 ناكو ة هعبر نك وهو شاقر يلو“ كا كي مع لل لضةلاوه

 ا
 ١

 ؤ
 نس وب 0 لوش هفو او ضفقان |

 لوسرلا هالوم لضفأاا نال # شاقر نم مرك !لؤفلا ادحو

 هيلع 00 لوق ىلا سا و 51 ا لهذو يعاب نك نك ؟1 يالا نع ه- هل 1 ساون بأ ءاوإ

 محملا ن نم ناك يئاقرلا نأ ديمح نب ىلمملا نع مكن مهعاربا رك ذو هلىلو.ال نع لوم انأ مالسلا

 نمت هونغأو كمر ل اىلا ناك هعاطقنا نأ 3 ا كيرلا يئاقرلا 6 دقو يرلا لعبا رم

 97 لاق يبأ ينندح لاق 3 دياز نب د 0 لاق 0 رون 7 برج (قريخ]) 0 ا

 5 اميونتو 00 مح ل 1 ادت 00 لياقلا 00 5 الد ووو

 مهدشنب نونا ةدم مهعم ماقأف ف مهسدح يف مهلا راص | وكن املف مط كلذ ظفش هطاغنل اكرحو ظ

 راجالو ىعدت ذإ فيضال بيطاي * ةكابو كابن نم كب فتاه ؟

 يراسلا ليام ال ريئاندلا عا * هقراب نزاا تنكرطقلا مدعي نا

 رياعملا ةايحلا يف هي_صت مل اذا * قفلا ىلع راع توللاام كرها هلوقو

 0 ناك ناو يس 0 امو

 اعزاح رهدلا هد ني ناكنمو

 ع ريالا هع ن 3 06

 3 وهو ىر, 00 دب الو

 راسا لأ ايوب يمل لكو ع ليلا ىلإ فيدحتتا تا لكو
 رولا لع تراداراو مرر » ازيمح قعرسأا كادت حاف

 رئاظ .راط 3 ءاقر و نيت لع # ”تعدام ككيأ كفنأال تلا

 راحل اع نع نابع نأ ينثدح لاق ةيشنب ورم انتد> لاق زيزعلا دنع 312 )

| 
 0 انا نجا: نع ءعمغمج نب ليموسأ نع يدوم نت ”دح لاق شفخالا ناماسنب ى

 يئاقرلا هب زاتجا اا وامل مقص تراد امل هنأ ينئادملا
 لوق. ًاعنأ © ءاكب .رخآج يب فقوذ عذجلا ىلع وهو عاغلا

 مان ال ةفيلخال نيعو * شاو فوخ الو هللاو امأ

 مالمسأ رجحلاب سانلل 5 * انءلتساو كعذج لوح انفطل

#* 

 تن

 رباغ رعدلاو مايالا ىلع سلو * رمصقمتوملا نع شيعيدل سلو

 د

3# 

 (ينرب>أ) هيلع فيخ يي 0 ها نعانلا تاق رانا ني رملا دعو دهم نع تبانيف

 اا تيدا هفتح 0 »* + نبااب كلف مع ف

 دل كلر لآ ةلودو » اسرع انذلاو .تاذللا] لع

 00 مرو

 دةشمنتئنم ب

 ناني ان ندين 1 نعنع

1 
2 3 
: 
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 و مم 2 2 0 اناتسإب تلد ينتاك تيار سايعلا نب هللا دمع نب ىلع نب دم نبا

 ١ نب دمح ( نتدحو ) ين رك د تمدق يلا ا يف دنس ينا نإ لال هلع قم ير ١

 يدوم 0 : يع تذب ماك ينتيدح لاق م .>رلا دبع نب هللا د.ع ىنثدح لاق ىمشاهلا مسوي

 نب الاق تي اردقن نسما م يءوه» نب يسع ىلدلوف م ءاع ةينفللا ام تا رياك نول نه هيلع

 ا ددع نب نب باهولاد.عينثدح لاق يمحشاهلا ناماس نب 1 ( ينثدحو ) اذه هريذ يف دعس يا

 | ةليليملا لسراو ةريخلا نكس امل يسيععم انك لاق يلا ىنثدح لاق يسوم نب يسيع ىلوم كلام نبا
 دقل نمحرلا ديعاي ىل لاقف يسرك ىلع نلاج وه اذاف هيلا تت ىلزنم نم ينجرخاف ىلابللا ند
 أ يرقتسا تاخدف وهام رظناف ةلبالاو ةميقلاب ةليلالا طق يممس لخدا“ ائيش يراد يف ةليالا تعمس

 دوعلاب مهنغي ةريخلا لها نم لج رمهدنعو اوءءتج ا دق نوذابطلا اذاف خبطملا يف هيدجوف تودلا

 أ ةميخلاب ةلللا كلتالا طقدعمسامهنا ىل فل هتريخاف ةيلا تدعو لج رلا تح رّحاو دوعلا ترسكف
 د.ع ينندح لاق راكب نب ريب زلا انثدحالاق يسواطلاو ءاللعلا يبا نب يعرحلا ( ينرب>ا ) هذه هتالو

 نب يديع ناك لاق اهسا نع ةورسع نب ماشه نب ريبزلا تني ةيفص نع رذنملا نب دمحم نب هللا

 ديادشلا ينأب يلا رف تلاق مهاصيف هفورءا نوضرعتي ةئيدملا لها نم سان جحب جح اذا ىسوم

 عملا ودناكاذكج اما ١ عك ة موقف

 ىلعمالسلا درتال هللا دع انا كلام هللاَقف هن ءلع د 2 لع - 5 كلذ دعب دئادشلاو أ يأ لاق

 دئادشلا وبأ لاقف مارحلا هللا تب حاجح وجت كعمسأ ملأ اقف
 هس ىذ نم توام هللاو # هّديملا ةيعكلا برو يفا

 هيربلا ىلع يعرأ يننكل « هيقن ةنغر يذ ئصماالو
 3 ةيعرلا لع ولعأ ةبصع ن ما

 0 ةسسسوص
 امس ًاباوحدشأ © ادق عنو رنا
 امديساق :اينانع © مد مولع تدعس

 اعز قو نايم © املع ضدنا
 ا.ةساايوادب هو * مّقنب يدهس مايأ

 ةناب نإ ورمت نع يطسولاب لمر يملا نبال ءانغااو يئاقرال رعشلا

 هه طوي سس وس

 نوح لصالالمل 00
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 نعأ نا كقتحا دق ىنا كللامل ة.حرألا تلاقذ 1 تاه يح هعم لزت مْ كيو نم أسما

 دغرأ انشيع ناكل لغا لعات إف يبو كلحأب تار اولذ شع ق.كو بالجو ايه نو ينطوو

 5 هيب نادو م ىحب ر د ا دالب 1 هتحابو هئايو غم .لخموا و اهعاطاف عمجأ انلمشوا

 مرفو يد ىنيسوامأ لاقف ةئيعظلا حو 5 .ة-|هل اولاقو هب اوقدحاو هلااو>ر 2 ةكرف |[وفرعق

 ةسفش دو وهو لاقف 0 مهلتاقو الف يف دم ما

 تك كاللام ىنع رفالا # يتاياح 3 0-0

 ريا اذهب سحاو ( باتكلا اذه فاؤم لاق ) ربا اذهىلق اهرك ذمدقت يتلا ثايبالا ىقاب دو

 لوالا وه حيحصلا نإو اعوذصم

 فهيا

 هس 4 : 1:

 ممم ةنتق امإو عايضلا امإ * امه مزآطاعاض نيرما تريخ

 محرلاو هللا الول ةيزملا ساك * مهلجاسا نإ ارارم تم دقف ظ

 يءاشطاو انا :اور ند لهر بت م عام م ا ءانغلاو ىفشاطا يدوم 0 يسيل علا

 م ةيسلو ىدوم َن يسع را 1-0

 دو فائم ديعنب مشاه نب ب باطملا دنعنب سانعلا نإ هللا ددع نب ىلع نب دمت نإ ىسوم نب يسع

 1 ماو هلو تادنألا ىدما قدك يلإ مث هاه بدت هزواحنام تاتكلا اذه نم عّضا وم ةدع ف ىض |

 هلهأ لوغ نم ناكو مأد ادلآ نضرا نم ةمرلاب اشنو دلو نم ىسعو داودا ةاوخأو هر

 ةياورلاب ًأدبأ ينافءرابخأ ركذأ نأ لذ وم لا ىوذو مهناعجشو

 0 ق1 اة ذا كلذ كي نأ !: نم لح و هنا نما سبل رمل ناكذإ هل رمعلا 1 5

 ا ضع يف كالذ دعب ربا اذ ترأرو 2 كد هللا درع انتدح الاق يم و يااوملا رمصأ ل

 ينثدح لاق حابصلا نب ىلعينثدح دعس يأ نبا لاق اقفاوم هندح وف هايورام هب ب اف دعس ينأ نبأ |

 يدهءللعبوب ويس وم نب يسع رفعج 5 عاذ > اغلاق ىمومنإ يسيع نإ قدحسإ نب ديم هللا دنع 3

 يسموه نب ىديع لاق |

 ممم ةنتق اماو راغص امأ * امهنب مزحلا عاض يأ ترخ

 م>رلاو هللا الول ةيذملا ل * مهقاسأ نانا تع تيرع وفو

 قا 0 خ 3 ا

 قدمنا ىف ينغب اناذلألا ْق فالخلا نم تردصام ىلعو 8 نم ىور رءثلا ىف ةياورلا هذه ىلع

 يسيع مداخ | دقان أ يك>و تايبالا هذه يروصنملا ةهيرب يتدشنا لاق ىمثشاطا هللا دبع نب ىهاط

 ةقارق لع لملع نفخ لاق مالا نم هيلع هردامو روصنملا ربخ هانآ ةليل هيدي نيب ًانقأو ناك

 ريصلاو ءازءلا همهلب نأ هللاثلأس و اهب مهم ناك هلا تملعف تاسبالا هذه دشن 1 ساح م م“

 ( كلام هنأ جوزف ةفيرط اهل لاقي تنبو اكلام ى ءدب نبا هل ناكو 2ك 7 لجر



 0/1 را كل ع ا 906 ---

 لوةصمحلملا نوللثم مرا صو اننز ةغاس 337 نويل دونك سو « نا 0 هضامذف لع

 لوصوم راثلا باهشك لماع د اماه ءارحس دن يف ةيدلو

 ليج 5 هل ينفبال مراكملا لهأ ىنيذلا ر ةاجرزحلا ن هنأ

 أوليس مهنا الان م انحأو تدش د اذإ ودعلل مم“ 1 ا ىف

 0 لوه<سوالاىمغدم عذربو اني هن ركموا نع يدلا ونه توسع ءأ

 ْ لكني فق باب هليدتءواكرف « يلد_عوبو |نع ىعدب هتثي

 ؤ هة_ءمو عدرب هيقا ذا هد>و يذغ وه انيق هتحاح ضع ابوي جرخ 820 ينأ نب كلام ناد 3 لاق

 راجيا ريثك ءر طا نم ناكم ىلا كلام مهردبف هو اوفا ظلام اوار اماف رفط ب نه ل

 5 ةراجحلاب ا هوعاشف 4م ا - اولفاوار امح١ةدب ق 35 داو هيلع ماقف فريد

 كلت ىلع مهولأب نأ اودْ>و 4م ا واك 6 'يطبت-ب هناك اهم ءاح يذلا قار طلا أ تفل كلام

 ْ كلذ ف بك يأ نإ كلام لاعف هنع اوفرصناف لاخلا

 ظ يَ يبأ نب .كالام ىنع رف الإ < يتاياح لوقا ال امم .ارمتمل

 لدا لاولأ, ارك 0 08 ةمالظ 0 0 3 1

 ىةع ادبأ م ا مقأف 3 مولاعفو مهد ينونروا مهو

 / مز اليوريو

 بحصلا ىلع قيفرلا قحام ف ىعاو * همامذ تديح ام ياخ ييراو

 9 رمشلا ىلع مادللا,ترادئاكلا اذا ع« بر انج ناندلا ياللا
 بءرلاىفوالهسو الهأ هللوهن * ةحاشط يعادنلا ضع يرتعا ام اذا

 بح مضوع عطقأ رف ىواشن اوعرصو ىورلاقزلا اودغنأ اذا

 بصغالو ماوسلا يف ساكم ريغب # اما.ةساف ا_موناح ىلا تعب

 برقلاو ةراسلا ىف تان م انف انهت ااير اون رشأ "تاق

2# 
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 د

 رضلاب ىهازملا ني-هلي ناسبق * مهدنعو فيدسلاب مهياع فاطب

 امب مهريصارهدلا ىل اوريصي ناف
 فرعا قارس ا ض مط, لح ا يف ينأ ناكو

 بعص باطم يف ليتاكاذناكولو # هل كرديو هالوم عيعو 0#

 بدك يل مينو ىلا ينمي الف ه ةورتل لكم لالا كنان اق
 بنك يفأ نب كلام 4 لورا تك يآ نب 1 ىلا تاوسنللا رعشبا نان ور دلو

 يرش مهرزغيو ىعاب 0 1

 نب ميلا نب دحأ انسدج لاق نابز رملا نب فاخذ نب د#ء هب مقرا ) كلذ يف ربذ هل ركذو

 ناك لاق يعشلا نع دلاجم نع سابع 3 هللأ دع نع يدع نب ميل ١ نع ي رءعلا اروع" لاق شارذؤ



 ع

 37 0 دوخفو هل : رام يف 0 دم م هياعو ذرب رج 3 ةفوت تال كلآم نأ 010 ا

 ليعرف ائماف تيدالا راد يف الدي يحن درتشو احر رخام كلمحم قاطن | يئالعال لاقو عذرب هثعبف ءانفلاب '

 فكفاب ردخ تدم ىلا نكد ودم وقنا تاشاإ 5 ركف فعذرب 2 م كلام غلب و هذالب ىلا ل يئاطلا |

 كلذيفيدعنب عذرب لاَكف عتصامو هي هلع هنءارد 2 اعذر هفس 7-53 كلذ هن ضغا دقو

 عمو تشيام ىوالا فرصو »+ عز+ ةناامأ نمراد طدشن 3

 عد دبأ نقهال_ع دقوأ ة همقدشم # ا اك ثالاع آلا ام سلو

 غفنتو رضت دق نكلو ءادج * اهرادبرةيفزاك واتب رتقادق

 عد سمو كاذ لبق يتشمم و ففيصم # هبوذح ند يحمل اه ناكو

 عرص٠ يدوولا دنع هل لياذ * قاك يخوراعا دعو يانا

 : عورا زه ازهلا ىف يقاب ا * دحاو ةزم قات ال ىنقت يد

 عطق ةمركلا سم اذا نيلو نإ ةعرس عرق نم ءأر فص ةححوس يم

 0 0 #* هلثم زه اذا 7 د 0

 5 ا ان ا 0 لمجأو

 0 0 انك هنأ 3 ركلا يف 0 ريصأو

 يا دل ا ل

 0 ني +4

 : لاف 2 نب كلام هباحأف

 كس وص ظ
 حس تو ثا رعاق كاوا مأ * ليوم ءانش يدل داؤفال له

 كر اهلل نقط نق رم ف انه نيس زاح تاو ءاجنلا نا
 ليبكدهملا تاوفهنم نهف * بهذنم نروطولوءاسنلازا

 لدبو يعاشبلا نء يلع ولا جزوه ماسل ءانغلا

 لوففم دبال بحاو هناف * قاخ نعنهادحاهمنإ كنا

 8 لو>كم ندسحلاب اهقام ناك * ةلذاخلمرلا جاعأ نم ةجسنو
 كلوغشم كَع 5 كبر كايح د اها تق مْ يما ْق امعدو

 سس ادهروجر :ةوولا نكن كري نإ نيو"
 0 ١> 014 ل لل

 رو ا اي ادي ابي "يو 2 57

 يحي اع كاملا د أمم تب 000 ند ةلءأو

 : للا لالبفتبر حار كا اا ايخو - برملااماذإباحألو
 ليباتتلا امف اي اهاذإ امدق * يكن تولاو قياعأ أ



 ا (؟ةر ْ 0

 | دوس 2-0 0 0 كلام ب ن, بك باب 0 هيلع ْ

 0 5 دَو 3 ف رامع 2 لاق 7 اًضاَس 00 0 يإرلا روصنم نوع

 لع سرا ا يب نومد 3 يا ةيناط اوتكو يب نب ناستاو نيا نإ 001 لول

 ْ كلام نب بكل لاقف هيلع اولذدف هغلب دق كلذ نا مهب لصتاو ةئيدملا نم ريخ مأشلا نولوقيو
 0 وانلْوعب لوقت ًامولظم لق وأ كلوقب لوقتف الاط لق اكانع ع نيا ورا 0 ١
 1 ع ءأهباهف هيف انقاتخاام لع الا ءلا تمعر دقو ككشو اننقد نهبحعلاف هيف ةيشلا |

 لفاشب نشل هللا نأ“ ََشَأَو « هنأب قاغأ مْ هبي فك

 قاعي ءهللاافع * اما هراد ىف نا لاقو

 لساوتلا دعبءاضغبلاو ةوادم_# _اامهياعيصدللا تيأر اراك

 لفاوحلا ماعتلا رابداك ىلوو 8 مهعربدأ دب ا تكاروكو

 0 معزجو هول اا ا ءابشأ ةثالث يدع مكل مالسلا هيلع ىلع م ط لاقف

 ١ هاع ىلع لاقف هب انرذءتالو بردا اذهب يخرتال اولاقف ةمايقلا موب يللا هيف ن اا 1 دعو '

 ِ يفورواجئالف ينع او> ر>اةخاو 2 ةقداص ةينالب نيماسملا يناروظ نيد ىلع نودرتأ مالسلا

 ؛ ةيالولا وأ ةيافكلا مكل لاقف ةيواعم اونأ يتح اوراسف مهموي نم اوجرخف ديا هيف انأ دلب يف |
 ع 0و 2 لا لوو راند تقلا كلام ني سكو راتدخفلا تنل ني تا 0 |

 أ لعالا دبع نع ىنئادملا انثدح لاق ثرحلا نب دمحا انثدح لاق ىمحج يفرخأ دعب ةفوكلا ىلا هل:

 ! حور هل اق هموق لحر هب مطدو تدب عجشأب ينورخأ 0 ف ةيوامم لاق لاق يثرقلا

 3 فالام نب بسك لو علت
 قحات مل اذا اهقجل و امي « ان وطخبن رصقاذا فو. لصن

 قءرك ذأ يناف كلام نب 207 نب كلام 8 3 امأو © 0 ةيواعم هل لاقف

 0 كلذ نش ةرعش نمش يفغإ مم 0 ةراكأ

 بمك يبا نب كلام ينع 2 يتاياح لوش ال اببأ رهدمعل

 بوش قاح يف لا 0 * 7-20 رمل و

 فيفخ مهاربأل هفو ىئاشبلاو سنون نحرص ئءلا وأ ليقت كالامل ءانغلاو تلا ىنأ نب كلامل رمشلا

 1و لقلا بفع نأ يملا نبا معزو يماشولا نع ًاميح يطس واب ليت ىلاثو يطسولاب لقت

 هل لاَقِي رفظ ينب نم لجر نيبو هنيب تناك ب رح يف بمك ىنا نب كلام هلوقي رعشلا اذهو كلام

 هيناطعاباتك نم هت>سنو لاهملا نب ةئييع نءيمصاعلا رفع> هركذ امف بيسلا ناكو يدعنب عذرب

 يدعنب عذر, راوح يف لزؤ اهعبدي هل لباب بر, مدق 'يط نم الجر نإ شفخالا ناماس نب ىلع

 + يرتشا ةماسينب وخا نيقلا نب بمك يبا نب كلامناكو اهنامتا ىغتقاو هلبا عابف رفظ يب يخا
ٍ) 



 (؟8)

 لاو لو لَو كالام ن 2 |ولاَعف لاو دملا 5 ثنح راصزأالا تاما لاق

 ظل لظالعا اهاذعغ ل # بم.عا 00 ماهذد ع م

 2 0 5550 *# 0-00 نس 00

 0 ناك لاق ّ 0 ثيادح ىف نإ ريس 0 ءفوع 06 لاق ةفءاذ نب ةذوه كن

 ةحاور نب هللا ديعو كالام 0 0 تان 0 نا سد معو راصنالا ند 00 ةنالاع اشيرف ىعا |

 كلذ يف اوناكف رفكلا نم رش ميف سبل هلا مس رفكلا ىلا ممنيو رفكلاب مهريعي ةحاور

 أوهتفو أوملساا+ اف ةحاور نبالوق ماع“ يي نوهاو 6 تاس لوق مهاع ى 2 رح نامزلا :

 نب رم انثدح الاف ياهملاو يرهوجا ) رح ) ةحاورنا لوق مواع لوقلا 0 ناك مالسألا

 0 نكامما 5-0 لاو ةريفض ينأ نب متاح يف 2, روع لاق هيت 1 5 هللأ دنع 8 لاو ة ةمش

 1 افق وحج باطملادبعنب ُّت 2 0 اا نا لق و مس هي هيلع هللا لك هللا لوسو ينأ لاق:

 يذلاانأّللالوسراب م لاق هللا تبق لوش يذلا ل ا لاقؤ هيف 0 5 هللا لوسراب لاَدو ةحاور ِ

 اوه يذلاك ارصنو يدوم تيب © نح نم كظعاام هللا تثق... © لوقأ
 تنا لاقف ىل نذبا هللا لوسراي لاقف كلام نب سم" ىيثوف لاق كلذ لثم كب هللا لعف تناو لاقف |

 لوقا يذلا انأ هللا لوسراي معن لاق تمم كوقن يذلا
 بالغلا :لاغم نيلغيلو # ار لاغت نآةننحش تم

 ديع م لاق 0 رم د الاق يلهملاو يرهوجلا ) ينريخا ( كل كلذ سني مهللاز نإ امألاّف

 00 نع دل انثدح لاق 0 دج 1 لرمي 00

 نب و دنع 0 00 | ن ض 0 يمحن نف 0 يذأ مف نوعءسأو مهوزغت 0

 ينريخا رعشلا نسحل كناو لاقف انا لاقف بمك ماق مث رعشلا نسل كنا لاقف ا لاق ةحاور

 ضاع نت كيهس ينادح لاق روصنم 0 رع ىنادح لاق ةش 0 22 لح الاو ياهملاو يره ولا ا

 لا دبع ترمأ لاق و هيلع لا ىلس قا لوسر 31 يأ لاق ءامسأ نب هوو ينأدح لاق |

 70 لاق يلهملاو ىرهوذلا (ينرب> |) ىف و ىنذف 3 ا 0000 ند لاقف ةحاور نإ 1

 نأ ثرحا نب ور ن ءابهو نب هللأ دنع يندح لاق ىدبع نب دمحأ ينثدح لاق ةيش نب رمي

 هللا لص ينلا نأ كلام نب بنك تنب هو همأ نع 1 نب هللادبع نع هثدح ديعس نب ىحبأ

 دشناأ تنك بمك لاقفهيف منك ام لاَقف ضِرْهأ هناك ه ار املف دشني وهو بك ىلع جرخ لسو هب هيلع
 « ةمحق لك انمرح نع انثتاقم * هلوق ىلع ينأ يت داق فلا مو كار كلا كوحر لاف

 00 انسب نع انتلاقم لق نكلو انهرح نع انلتاق» لقال لَشَو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف

 هللا لص هللا لوسر فقو لاق نيريش نبا نع نوع نبا انثدح لاق يماع نب ديعس ىنثدحو ديزا

 م
3 

ْ 
3 

3 
3 
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 نب يمك فقو لتق املف .هلتق ىلا موقلا ءيَرت#ي الو هلا صاخب ىمالا نا رب لو فرصنا مهفويس

20 
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 5 ا ا 77 0

 انارينلا 1 ىحاوض يدغا اذ ردا ؟راد ّى دوق

 اءاخدو ايباك اهردح 2 »2# هراد نع مكعد ع نب

 اناعطع لعاص هلع [ولكنو :© ةياونا ىلا ١ وضاح 15
 ا 0 نول ا وف 2 كيلا نواح

 اد 8 داصتالا . نم ا 0 + يراود ذل ودل ذل فلا

 تبانم رفأ نباو ةباحد "

 م ناو يرحعلا ةعافرو

 رم م قا نوري موك

 د

 نإ

«*# 

 ا ند دهاش 3 0

0 0 0 

 اناعإ ه سمح ةعاط دوريو

 ىدع نا نك نالحم .ى ند دهاشملا 80 يولبلا 3 مرقأ نباو ة نع شرد 1 كاش ةناج دوبأ

 ور<# نب ردنملا ةبواعم 2 دام نإ ده د داعم نبآو يرءعلا ودنملا كابع نإ ةعافرو يع

 لاق يردب يقع قيبعام |

 انادلبلا مع قيضي سعأ * مويديف نكي ىغوفاو 1

 انالذلا هودنع  نلءدلو * هيلو نيك هللا نملعيف

 اناسلخ- هن اكو ارتست
 اناكمو ايصنم فدنخ ريخ نه # هقارعأ ادحام يئارضا| ضخم

 اناطل_بلاو- كلملا وتلا دع #*# ايلك دعم ايلع هل تفرع

 انامز نوغتري. ةكك اوناك #«# مهراحي نوردغيال رششعم نم

 اناغط ةاكلا نودريو مف © .مهراج نمأب 1 نر

 اناهع مترصن ءاقالا موي * مكيبنل عرصت عم م 5:١ ولف

 انانعالا كوول[ ديشلو 9 ملول وع سن

 يره وجا زيرزعلا 0 نب دما ( ىنريخا ) 00 1 نورفغتسيو نوكبي موقلا لعجف لاق
 ماشه.نع برج نبا نع مصاع ونا انئدح لاق ةيش نب رمع انثدخ الاق يباهملا رضن نب بيبحو

 لاَقف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسرب شيرق نم زجار زجر لاق هيبا نع ةوسع نبأ

 فم.دععأ الو تارب6 الو نو ف.صأ الو كيكو اك كن 4ك .

 | ؛رمصلاو ص راقلاو ضخمملاو *# ف را نمللا اهاذغ نكل
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 مد هبسنو كلام نإ سمك رابخأ رج

 را ا قلل فو راد نب نيقلا نب ورمع كا مساو 6 1 نب كلام نب.بمك وه

 1 نإ مج نب كب زن نب ةرداَع كك دس ىلع نب كءعس نب ةكلتم ن م مع ل ىلكلا نبا لاق أنك

 الان لزاما ةءاعا نإ سدقلا يسعا نب ةيراخ نإ صماعنن ورمع نب ةيلعت نب ةنراح نب جرزألا

 رهو ندوب سو هيلع هللا لص هللا لوسر تادكأ ءارعش نم كلام نب تك ناكو توغلا:َنب

 0 جرزخلاو سوألا بورد> يف هلو ىعاش نيقلا نب 0 يأ نا: كلام د يةَع ىردب

 فااح يذلا وهوأضيأ نعاشوهو !ردب دهشبملا يأن سدق همحعو رك ذو ران 1 مداتمالا ىو امهدب

 ل لاك أ كلامز. يك هنأو كرا احا دعإ هعضوميف رك :ذب هريخو قولا ىلع ةنهج

 نع نب نعمو .عاش .ن رلا:د.نعنب ريشب هنباناو ىعاش ندحرلا دنع هنبأ رعشلابف ليوط عرفو

 مولكو سعاش نإ ريهز نإ نء٠و سعاش هللا دع نإ 0-0 دعو ىعاش ا هللأ دنع نبا

 نيك 0 0 ًائيدح 6-0 هيلع هللا يلد ىلا نع ىورو كلام نب تعا ر* و مدقم ديحت

 لاق 0 0 ينأدح هنغ هس 9 0 او (ام5) تريلا هْنَع يور دق كالام

 ن# قدس: ن 8-2 .نب ثايغ انثدح لاق كلما دعنب 0 انثدح لاق ةعش نان 1 اننثدح

 هل 22 بأ نع دير فوك نإ و عتلا دنع نب ناكل ناك لاق يرش رلا نع دشأرا

 نولوش ا مه وحضتت اعأكل 7 يي يذلا ولا م هناع هللا ىلص هللا 00 ثر#م

 د ىأنإ كو دل اق دما يلا تاع ا مع ءشلا نم مط

 ه1 نبت لسع سإ نع قيل أ نبا نع راتءا نب يسع انثدح لاق نمحرلا دبع نبركب انثدح لاق

 مو هيلع هللا 0 هللا لوسر ناك لاق هسا ن 16 كالاق ن» بدك نيب هللا كديع نع 7 نبدمح نع

 امو ( امو ١ نودهرب ناد ل الا عقاوم نوريصس 0 ل ىلا ىااناا عجرم ترغملا يىلدت

 0 لاق قباسن ١ ل 0 لاقش مث فأن د 00 لاق دعلاترب لا لربخا لم هنأ

 0 هللا ىلص ي لا نأ هن هنأ هسا ع 0 ١ نع ريعد زلأ كل نع ناءهطنب 0
 ل

 وتلك ١ مانا ىتم ماناو نمؤُم الا هنا لح ديالدلا ىماق قيرمشتلا م اذنك! > نموأو همن

 ديد 7 مالستلا هيلع بلاط يلا نب ىلع نع دعق نم دحا وهو ًاينامَع كلام نب بك ناك لابو
 نب نامعيف ثارمدلو هلزتعام هرايخا قاده دعب 7 ع هلتقو نامَع صايف هيطاخو هبورح

 اهم كلذ دعب هنالذخ ىلع مهل بيناتو هلق ىلبق هنرصن ىلع راصنالل ضإرو هللا همحر نافع

 يي رسال وح وبال نع هدلا ىدم# 3 لزي هنود ن“ اوهتلحولف

 رمخابو ريعسسلاب اهق قرح * اهمناخد باكرادلاو اودعقت ملو

 ككاو ةناوغال هم بركاو * هَ 1 يا ر

 كلامنب تعكناك لاق ةذينع ينانع ذامد ناسغ.وبا انثدح لاق يعاز آلا دممنب مشاه ( ىنربخا )

 اودمش نإ سان || 0 1 8 ف ه> الس زوشو ناد رحم لا ىلع نامع نواع :ن 0 ككل يراصنالا

 أخ ذآذآذ1ذ110101020202]]|1 20 020ذ20202ز2 2020202020 2 2007

 ا رعبا ا



 نراك لبا لس © + يي“ يا "ىلا ' وا "َ نايك 2- و
 5 "و 43 : 8

 هب هد ا لا ا ريد 2- ل مهلا د 4 1
 9 11 م

 3-5 4 ككل عالم“ دج 2
3 2 
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 (؟ه)

 لقعي لاملاو فورعملا ىلع لظي #* الخإ كلاون اور ذا فات لو

 ل-<و ع لام اذ ناك اذا * هتاح نم:هل ريح ىتفلا تومو

 0 ا 2 )81 ودرب و اقالغاو ةيزاجو رانيدىفأ ءاطعأف ينأف مكتحا دلخم هل لاقف

 ايعاش- صلب 2 هو ناك لاق ين نءادملا نع زارخلا ثرأانب دمحأ انثدح لاق يلا سو

 مميدامح ناكو 3 بحاص ا ةنوكلا لْخا ءافرط نمناكو ناقربزلا نب دامح 1 اشف ًافيرظ

 سس نيالا لاق ةفوكلا الو ضعب ىلع ًاهوي الخدف احاط_طا قح اءبنب لاجرلا يشف ةقدن زل

 اهنع يناهن الو ةالملاب هم ال نأ ىلع هللا 7 3 نع نبا لاف ادع تلم كار أ

 مدق لاقىدع نب مثيطا ينثدحلاق ىلهابلا زرحلا نب ف انا لاق 0 3 ا

 هماقملاطف اصلا ذنم ةدوهامهذديو ىموم لأ نب ةدرب ينأنب لاليل 1 ةرتإلا ضن نإ

 الب ىلا بتكقءدلوو هلهأ ىلا قاتشاف ءدنع
 يسالماو يجالداو ريمالا ىلا * نارك قاوعأو ىلاحر ا

 يماكح امهنم لاخ وهف ةيراع * ةمركموأدجم عييشم *ىرما ىلا
 سارلايف يعدملك كدو لضف نم « هب تدنما4 الو كنم تسلف

 سابقمع اوسق ولرتسلاو شمعلا يف مهلك ناو>الاوكابإو 0

 سآلاو بورضملا لثا يف لاك «  ثذح نم عدلا بون امم كاذو

 *  سائيا نهر هراغواضغ * هتدح دعب لبق اذه دس

 ساع:-الو رسغ هذ وعدألا ريسيع دم ةيشاحت قا مادى 0 *

 قحسا انثدح لاق عكو فاخ ن رع © قرشا ) ةقركلا ىلا هحرسو هتاص لال هل لحمت

 ضب نبا ةزمح لخد لاق نيكسم وبا ينثدح لاق ىضلا كراعملا 5 يمذنلا دم نبا

 لوش 0 هيدب نيب لثم املف كلملا كيعأ 3 ناماس ىلع

 ينيدتدضقو احسفنب ىلع «* |: زذ تتش م انما يف كتيأر

 ينبع كيردل مانملا يف نا * ايؤر سفالاك:دئابقدصف

 تححشم# هن أك جرف امف سفنب زخ بوت لكهيلع تاثاو# بكلتا هلا زد لكما مالغاي ناماس لاقف

 اب هل سمأف مهردفال 1 ةرسشع لاق كنيد 5ك لاق مث
 «9 ' وص

 قرحلا ءابالا ة 2 اضعإ # هضعب لعرب برض هريس نه

 قدنخلاعذج نيد ودادملانيب * اهفويس نست ةدسام ناب او

 عمم يدلا عضوملا ٌةدس ًاللاو اهلحز ةدشو تاوصالا فالّحا ةعوعملاو اضعإ هضعإ عمم ىوريو

 يذلا قدنألا هب يف* قدتحلاو ةئردملاب عضو# دادملاو نون سم به. لاق دحب نسنو دسالا هيف

 يراصنالا كلام نب تحل رعشلاو ةئيدملا لوح هباهصأو مو هيلع هللا ىلد هللا لوسر هرفتحا

 ورمعو قحسا نع يطسولا ىرمم يف رثولا قالطاب لمر فيفخ زرخم نبال ءانغلاو

 امسح امسلا 2 اعلا 1 اس ل اسس ل مح ١ ام حج حج املا مسج حلا م حيسصسمل رع م حج 2 م حس ا ا حلل م
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 د17 10 ا تهل م حسم ع ب جسم +

 لاقكعمهب ثعب نمو باتكلا اذه كاطعأ نملاقف لجرلا هيلا لخدأف هفعأاللاق باتكلا > اص
 رءأو هسأر ىلعاط وس نيرسشع ب رضف هب ىمأف ضيبنب|ةفد فد وو اذكواذكهتفص نم نكلو ىر .دأال

 نأ هيفام 00060 0 م 8 كلابدأ 0 ءا لاقو 0 0 فالأ ةسم#ك هل

 ا

 ا 0 لاق ضيب نباىلا ثعإو ىعينص كب عئصإ 0 لك 0 ردحا لاق يأ <

 21 قو هسشن لاز ال هللا تادئامإ هللاو ضب نبا لاقن هتسّش دلي 2 اللاق ل>رلا كيحاص

 لة نارا عو ردى آلا مح هل ساو .ةلغ كحضقت ادنأ ها حا عم طوس نيرمشعلا

 000 ل كلو كلو لحا إف ادبا كتاوذإ تاعاىلا قوح ككلش 1 ةاشلو أو

 لاق مث كلمف لثه يب لمفيو هتبتعتسا اذا 1
 لأساتئج يذلا يناطعأ اويلاقك 8 ءرادآ تك اذا لولي لفيف

 لتفا فحل قدر تلقوإو + انباع تنك اذا امون ينبتعاو

 لان تّدج يذلا هءاعمت كنأك « ىدنلا بلطت هتئحام اذا هآر

 اوك ناوع برج جمل اذا 8 هك نايل دابأ هل 1#
 لسع ةيف مثملاو انقلا رسب « عناكتوملا وبرحلا نولطصي مه

 اوامناو حامرلا اولع اودرواذا * مهماماتاقفاخلا ت<توملاىرت

 للحي مهلع ردن مهدول © مهناسانلا سم ىح نودوجي

 0 ماوقال ع 3 هي

 اولعستي مل فورعملا اولئس اذا * مهنا باهملا انا نمد كفك
 2 لو مراكملل هاع 0 * هنإ بلهملا ثاريم كلذف

 كفو دل 0 ْق دق ن م * اودحمتف وا ترجو ىرح

 انتدزام كديز' لاقو باونأ ردو عع ا ةرمشعب هل علا اك امبالا هذه ضيب نبا هدا املف |

 لاقف كل فعضطنو

 ا دورا كا كت 8 كف يف ل2 0

 لع ذا لاق دق اح ريصلا # 0 نعم 6 نِف ا[ كج 225

 لمؤملا قيدصلا هاحايو مذي * امدعم نضذا لاملاريثك تدجو
 لردع عراكتلا  داوع لا © عار نم دولا ىاثلا قحاذاز

 8 2-لا هع اج اذ| ةرتغأ
 نا كلذ لث» يناف تاقف

 « دلاو مدق ناك دق ىذلا.:تومي

#2« 

 *  لبمتملا قباسلا امنع رصَّش * ةياغ تزواحو ازاف كك تزفف

 د

 د##

 ازرب باهملاو اذيزب تاكو

 لحرب ريثعا يلاطلا ءاخر كيلا © ةءصعو يعاتلل ثاغ .تنأف



 4# ىلا

 1 ر نفت لغبااك هب اودع

 ةملوع هأف ردا لمحملا ير

 ها البل تلق ناو

 ةرانؤ ارط موقلا يلعه قوس

 ظلال تلقو اع هلال

 ترو ةلاز ْنَء انردص املف

 اع ا يح ةامرملا هب تمار
 هس رض مولا دوره 3 1

 هفح ثم تل نأ و 060

 هاوس هاطعأ هللا ل و ىو

 هي. ئذلا توار ال هل تلتف
 أرذدعم لاو 0 ل ينعطأ

 هددع | يذلاو ال١ ه) تلقف

 انز
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 #١
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+« 

 نإ
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 ان
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 ان

 ان
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 ال_.ن ق> رحلا هاثث اطاشن

 القم رشا نم 0 اذا ينأي :

 دا ىاوا 6-5 .ا نأب 95

 الحاح مث ىرج انئش ناو دوق
 ةليدب ل الاطلال

 3 5 القنم ايف سعلا ان

 دللخ هديا كوع تقع

 واكمل دب لا هلا ن م داعو

 0-1 ط ا هل وا 2
 ل

 ال 2 لاق ىهتشناف .هل لاقو

 الزهواندل ئشني نأ تفخل دقو

 البو انا يبطل كالا لذ
 ىف لو الرو ِ كيرل ذاف

 التعقل < نيت حر وك و 3

 ا نك رلا حسب تح كليف

 ظ قتلا م هاع 5 كر بهم نا ءاطع نادح لاق ىرحعلا 0 وبأ يف 7-00 لاق نشاطا ميهاربا نبأ

 5 ريح هل ' عنصر نأ هدعوف باوملا ديزي نب دلخ 1 .ي ةزمح لاق لاق[

 ضد نبا كاقف هيدع هيلع ت ًأطباو هيلا لصي مم ” ارارم هلع فكل ظ
 ع
1 

 م ءاكنام ىطعيف 3 ان 9 ءاشام هللا نا دا

 ان 0 قوف باريس تدال * ةباحس :كنم تلما دق ياو

 4 |. 7 بود »+ هلع تاق مث امرص تءحأف

 عمطمهيف يل سيل لاح لك ىلع * هلا دل>م ريخ نه ينسايلف

 عطقي يس“ ءان انا اوضغبلانم * هنأ نودوي ماوقال دوج
 عنصأ فيكهي يردأام هللاوف * هدوي: نمع فورعلاب ليو
 عاطت لاصولاب هلا ىننشو « ةبغم رش مرصلاف همرصاا

 عاظيو نقف لاح ل ىلع #* هئيبو لاصولاو ينبب ناتشو

 عزفل ما ديزي ودع هقورعمو * 0

 عربتي' يل ناكام: دقو المو « ةلحأ ريغ لغااهرض يب :قحأو
 عن سبل هب يأ, اي يسفنف * هلبق سانلا ريغام هريغو

 رم مالغلا لاس ءأ قاملف هيلا مالغلاهءف دق همالغ ىلاهعف دق لجر عم هن, ثعبوه.ّتحو ساط رولا 6
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 اهناهتاقهب اهق رقام هب راما نب ءمحفتو كش يلإ امهذوتاوسفلا ثالثا هدنع تيعدا هللا تاخد

 كرسي ربح كرخلا َقَح نامالا ىلا تاق هيدي نيب تفقو اماف كلا ديع ىلع تلخدو ىلإ اهعفدف

 ثالثلا اسف ناك نإ ىلعو ىلع تاقف ميأ لاق يرجام ةلبا تءارأ كلك تامالا لإ هلق كج و
 نأاممءالاصخ كلذب َتد رأ تاق ينرب# ' رف كليو لاق 1 < هاغق ىلع طقس ق> كدعضذف ىريغ تاوسفلا

 . يل كاذ أ ىلع كفاك ين 1 مولد رايت يأ اع مهو امهىنعنم كلوسرناك دقو تجاحتيضقف 3

 تدل مداخلا نإلف ىلا .امملس ىح تجرخالو كراد نم تحربام تلق ةيراخلا نياف لاقف هلثع

 هراطا دخلا تكر فيكالف ليج ده او قد دراي دت اقل إو كادر رف ل 1 ا

 قباس ة ةزماب لاقفهئم اطبا نتنا سانلا رب مل مالغ هل ناكو امون هيلا تاخدو صضس نب ةزمع (لاقر

 اال ا ايو هلال ىف تيملسف راند هيام نإ3 نتنأ هنانص نأ ميأف كتاتص حوفب يتح يمالغ
 حالاسلاب يلعب تا 3 يدب م ينةءف انداعتو' لعفأ تلقذ مالغلا طل | نتن 2 ا

 ٠ هل>اسب الهللاو اذه لاقو بنو 4م مدل اند الق ةصقلاب» ري 0 اند لعد كلملا دع ناك دقو

 اهلاح دو هنا تدلع يح يلعب هفنأ تءقلاف هنم توند مث كناكم كحلا لجعتال هب تحصن "يث
 كحىض 5 2 طبالاب هئم هشأ ف :كلاب اذه و توملا علف ىدت تح ه ا تك و هغامد

 لاق ىداعلا رفعح ينل لو لاق 00 ا ريناندلا 06 مم لاقدل 3ك لاق ُ كلملا كعب

 تاخد ضرب نب ةز> لاق لاق ينهثأا بتوع ىنا نع يدع نب ميطا نع كاملا 0 هللأ دبع |

 تاقف ديزي .نب دل ىلع اموب
 ايان اهيا تاو امم ه8 تحضأ براغالو قراثلل تل

 1 تاقف 4م لاقو كادعضف

 ال1 ا كك اه عاج يف * ديب ون حبضلا لبق تيقغأ
 | تاق نوكي اذام لاق مل

 اهماق ىلع نشد ةموسوم دع ةقيصوت يل تدي ٠١

 تلقف  تالعف دق.لاق

 امال لضي ةيجان أ رذص د ةلغاو 1 5 6

 اذهفا وم لاق) ع كلذ ند تل ر ين هللا 6ع امو هلك كلدب يل سعأ مل كابور هللا قدح دق لاق

 نب دمحم 0 ) هأ ا هن دو ىدحالا لديع نال هتيعت 0 هه غور دقو (تاع كلا

 ةزم جح لاق ريرح نب ل لالب نب ليقع نب ةرامع انئدحلاق مئاح وبأ انثدح 0

 لاف هطاشن دعل 4 اع لير 4وم هج رذاف كعم ف ججححأ هل و نأ هإ لاف ينل ضيم ن ١ ف

 هنف صيد ن . :

 الهم ضرألا نءاق رخ فتعمل * | مابق ريسأا م رد م 2 ىذو 1

 دا ةفكل ك كرك . دربلا اذا * اهدقعو ا ايلا ل ردي |

 الكا بداصإ 5 امهس برضو »* هد جح الو 000 رب

 نر نش ل ل ا يل ا ا اللا

3 ٍْ 

 ع
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 ايلطلا لجأف يسقنب قز رلا نمميركلا بلطيام بلطأ
 ايلحاهريغ فالخأ دهجأ * الو ىنصلا ةزثلا بلطأو

 ايغر ةعينص يف هتبغر © اذإ ميركلا قفلاتيأرىفا
 ابهر اذا الإ انش كيطعي * الوءالعلا ىلطيال ديعلاو

 ارض اذإ ا وسلا عقوملار احا لثم

 ايسحلاو تريت>ا ال ندلا الا قئالخلا ةدع د حأمو

 اق الو الحر سنعمل دش * الو مقملاضفاخلا قز ربدق

 ايرتخ“ لازيال نم هو ل- حرل اوةيطملا وذ قزرلا 1

 صحأام زج و ةعقرلاصنأب امداخ سعأو الأ نيس لهدنب لضفلا ىلا س 2 رضناب هما نا

 لباالت اق نينم ْوملا ريما نداملا تن أ رضنايىل لاقو كدعذ ع 0 1 ا ةيلأ ةعف نودع 9

 6 نيحلا ( ىرخأز هلأ نيولح ىلعأو عود 11 نا قاطأو اذا كاذف لاق مش 3
 رنا ني كلأأ هع صاس ناك ىف 23 ضرب نب ةزح نأ ينغلب لاق ها نع دامح ايد لا ىلا

 لاح يأ ىلع هدخ لاقو لوسرب ةلل هيلا ه> وف أديدش 7 هب ث.ءي كلما ديع ناكو ناورم نا ا

 هدج وفهيلع لوسرلا مجعرف لود ىعُ ناعالا طظاغو كلذ ىلع هفاحاف اهريغي هعدبالو هن دج و

 اك اذه ترو ارك اماه ك6 1 ىلإ ةنلحت و ريمالا تح لاقف مالطا لخط نأ ا

 صالخلا يف دهحف كبام يف تدحاس ولو هلا كب ي 2 أ ىنةراشال هللاو لاق يناعإ يي ذخأ دقو

 ةسلاج اهاظحي ناك ةل.ح ةيراحو هل ةمراط يف انعاق هدجوف كلا دبع ىلإ هب يضف هيلع ردق, مف

 اهح رس اتاقف رمل تضرمف لاق هيف وهام ا ءب وهو هنداحم 0 هراط يف 0 ردعسأ هيد ناب

 اذهاملاَةف هنرهغو روخبلا حر هللاو تياغذ امةاطاف روخبلا اذه عم نيتيال ار لعلف عراسأو ١

 نإ ىلغ هب تقفلخ امو لاق اهلعف تنك نإ ىدهلاو ىّملا ىلعو هقاثيمو هللا دهع ىلع تلق ةزماب '

 مث مالكلا ىلع تردق اف ةيراملا تاو ظفتحاو بضغو ةرجافلا ىل<الا هذهامو اهتاعف تنك

 ةنالف تأ ما تاقف ةفآلا هللاو تنأ كليو اذهام لاقف اهحير هللاو مطسو امتحرسف ىرخأ ينتءاج
 ةيراخلا هذه لمعالا وهامو اهناعف تنك نإ ىلةءزال نيءيلا هذهو لاق اهتاعف تنك نإ انالث قلاط

 ابف تعمطو تقرطأو اهاحنس دازق انت ناجح تلك نإ الخلا لآ سرق كلظسا كلذ 0 |

 هدإ+ نه جري داك يتح كلما ددع بضفف باس +1 يف نكي ملام اهي نم ملعسو ةثلاثلا تيرا

 تدحرذ واه درب ةاوتذخاو وا ىلع تدفن دقث ضعاف كالأم هو ل ةسازلاد سبة ماي دخ لاق 3 ْ

 اضغب كئضغسل تاعف نيل أ لمشال لاق هدم يذ» ءأ باف 2 نأ دي رام لاف هل مداخ ىف رق

 تاق كلاهايإ هته ىلع مدنيسو اهاظح هناف ةيراخلا عدو اهذ راند 31 هذهو ادبأ ةدعل يكل 0

 يأ أ يدفن بطت ملو رانيد قام حا غاب يت> ينديازي لزب ملف رايد ةنامسخ نه كصقنأال 7“

 ءراد نم تبرق اءلف كلاا دنع قاعد 0 دعب ناك ا!ءاف مداخلا اَهدْنأَو امئاطعاف اهتاه تلق

 اذا لاق كاذ امو تاق كمفثي نأ هلو كرضيالام لوقتو رانرد ةنام يف كل له لاقف مداخلا ينقل

 ل م ل ل م ممم

 ( . رشع ىنفالع 2 يقاعالا هاك



)*( 
1 

10 

 ع 0 م

 1 01 1 ا يعألا اهيا كللدو تاقفيف نس نوكي نأ باو تنعش افلا

 دمحم( ينربخا ) هك.تطعال ناسار> جارح ىلع كلذىتا 215 للعات تقول هللا انا لاو

 ىلع تاخد لاق 00 رضنلا ين مدح لاق" زاك نب رتيزاا 0 لاق ىهزالا يبا ندذدنز نبأ

 هذه لثم يف نيئمؤملا ريمأ ىلع لخ دب رضن اب لاقف ةللعرتم رامطا ىلعو ورع نوفل نموا د ّْ

 اكيراحتف ىفشقتم لخر كركلو لاق قالخالا هده ل عفدب.ال ويح ردا نأ تلقف تالا
 ا

 لاق لاق سامع نا 0 يحشلا ن 2 دلاحم ن ا ريانا ا 2 ىنادح نوودؤملا لاَقؤ ُثن ل

 نم دان هنف ناك اهلاخو ان دل ار لجرلا جوزت اذإ لو هياع هللا د هللا لوسر

 نع ينارعالا فوع ينك 98-2 0 م 2 حتفااب د لاق 1 زوع

 "ادد ناك اهلاحو اند ءاراا: نعرلا 37 اذإ لاق م-و هيلع هللا ىلص يبا ذأ ن 0

 01 7 ذأ ان كدنع نحل دادىلا لاقو | 0 0 نومأللا ناكو زوع ند
3 

 | نيدلا فد صقلا دادسلا تاق ام ا لاق ةباخ ناكو نُخ مه اعإو نينمؤملا ريهأ 1

 يحرعلا لاق دقو أ وهف اي 1 هب تر لكو ةغام || 5 0 3 هسلاو هقن 0

 رغل دانس ةعرك موي ** اوهام ف ا يوعاضأ

 ب رءلل تحب بلخا رضناي يندشن أ لاق م هل دا نكد هللأ حبق 3 لاق م ايلم وعام قرا -

 نائم ماوملا د صيد نب هزم لوق 0

 مقأ ل ل امون انياع م 1 * ةمحاه نوع لاو يل لوقت

 93 الا هدحو 0 0 0 كا تام وح دلال

 2 بانلن ضمنا اذه * هقدارم م اي>اح 1 خه

 سينطعاواذ ن اذ داتاه# 58 فت :؟دق

ْ 
ٍ 
: 
: 

 ظ

: 

 ع

 8ع
 يئدملاة بوعي لوقت 1 برعال تدب ا يندشنأ 0 ا نعش قش اع 6ك هلل نوما لل لاق

 هناروو هفلخ نم محازا # 1 ىمحع نبا ناك نإو يفإ

 هنايبو د دا قي كرا + ًارما تاك ذإ [وىرصأ هدنمو

 هلادأ تفو ىلع ءىج تح © هنوصأو رس ىلاو نوك.او
 هر لإ ايميح كن رز 2 تاون تس ا دداوطااذاو
 لاي لعادل تدع امص # اكرم كك رل ىلا اعد اذإو

 هلابخ ءارو اف علطأ مل * هقيرطب هبجو نه ىأ اذإو
 ةتاؤر ندخل لع 7 تيل ايا لقأم اليجج ايون يدنرا اذإو

 ىدسالا لدنع نبا لوق هدشن برعلا هتلاق تدب عقأ 3 الا دخلا ذئاب 9 اقف

 #  ايدالا معا امدق هللا نم كاذو لزا| ؤرمعا يفإ

 1 رط اعزان ت نك نإو را 1 اح ا رانا مق

 اعداد[ : عبنأ < الو وبدلا ذب ىوتحاأل
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 عقان تو. مد كيلا اورظن *# امدعب باهملا و تر

 مئاضلإ مهد هعو هلالا دنع # 20 كالو يذلا س مل

 00 رفغج ينثدح ل لاق رمعنب هللا دع اند لالا م رقع ) افلا نسمح هل ا

 ةزه ىللاق لاق ةدلا بوقغي وأى :”دح لاق يدع نب مني | ىنثدخ لاقلاهملا نب ةثيع ىنثدح لاق ٌْ

 هلو ناسارخب للطاواب وهو نايملا نن:ديز: نب ادع ىلإ دز ى كيبكلا دقو الا 2

 * لالطالا ملاع. تلاس اله * اهوأ يتاا هيديصقب هحذم دقو ةئس ةرمثع ناك هلو اهملاو

 ش أمق لوي ىتلا هو

 لافك الا ح-اورن واعبلا بق * ادوات حاطب ل و نع

 ضورعلا ىوس مهرد فام ءاطعأ © قربالاب الزانم تلأس اله امف لوش يف ذأ هنتديصقو

 4ع م هلا اع تندكنل 1 لك اال هاو و ىدش ىف تلقف اهاثهز 5 3 هيف ةفوكلا 6

 ينديصق يورىلع 2 تأرف 2 رض»و لعو تيم ك..!| ىلع ةيدعلا ىف هرضانو هفياخل يفإو

 5 راق ىف ةعسر نم ةعامج ين ! مود هللا يحورخ لبق ناك اماف هيا تدخش 3 ” امهسفاقو تيل
َ 

 ا
 ك.سفن ىلع ريؤت الكا ل نحو بر ءااَوْذ وهو اد قل كي واقف ودبلا ن 0 ماع تايد

 |ءلفانتظ دنع نوكن نا زف ارو يبطل سل عرق اذإ نكلو

 )بكف هني :اطلخ ويفا :كويلمتو قمدختاو ىف نثرفو ىلزأ ناسا > دام ىلع تمدق

 تريطعا دق كناندلا © نع ياب 0 يد تلق شي نا تدل

 مث كحضف هنع يل كريصقتب ريعأ ملو ةفوكلا لخدا مل الإو اهنم لق ام ي يضر تسل ةظش ىلا

 هيلع يندازو ترمكلا يطعا اك مهرد فلا ةناع ىل نساف تنكلا تطأ ام: ىلع هادي و1 لب ل

 ١ يفموقلا ةحاح رد و اموي هّتنا ّيحاح نم تغرف احلف هب عنص 5 فاطلالا رئاس يف ى عئصو ١

 هبدشنتا ادا لق تاىدلا

  .. 0١بح رملانحب احم لقو “هب .اهضقاف ةجحاخ يف كانا

 اوبذكي 1 اودع 6 »+ رمدنع# 2 01 الو

 برغملاو قرسثلا عضخ مهل * ةرسا نم عرفلا ىف كناف

 اويدا م 000 ملو ني تام مون بدا يفو

 بشالا دبسلا غابيام كك #_ ذدنم تا رسل تغلام

 و. ءأب نا كميادل م ان رومالا ا امو كمهف

 سمامت 0 تاءديف تالامح تلقو موقلا يقر هلا تّدحر >أ يه اق كتحاحبو كب 8 .م» لاقف

 ركشأ َو> بلهملا ريق ىلع ا تاقاوه لاق ريالا اهيأ كلذ ريغو تاق زم فالا مرسم

 باي 1 ربو ىلع 3 ف تلو تببأف و قولا ةرسشع ما هدز لاق ص 7 مسبق هدلو ةعطق هيلا

 لأ د تاقوتسأف 0 قالا: ةرشع ملاعب هدز للا 0 مد هدلو ةعبطق هيلا ركشأ يتح

 كلر اق ىرحا فأل رقع هدر لاك تباوملا ربق ١ نكعمسل تغب قحفالا ةربغق ديزيو اهرك |



 كهل

 ض ود رع اضم كت قدس دقؤ 0 2 وا

 ناطملا دبع هل تاق ول هللاو ةيبجأ و لاقه حال كلام كليو هل ليقف هب عطقو ةز ةزح 3 لاو

 طرد ريا اذهب يثرياو ها قف وأ ن 4 نكلو هلوق دعب كلذ ينعفنام ضي وبا مث نبل

 ظ ده 0 ها ىميحشلا ثرنوملا ونا هل هتاخلانا هيف لاقو هلثع ةديبع يأ ن ء متاح 0

 0 د لسد لقد ندم نع دعس نب نكماا احا لاق ديرد ني ودخل 0

 هلوق هدشناف نحسلا باهملا نب ديزي

 بشا هديدح باب ةدحتلاو دواو حامسلا نود قاغ اغأ

 0 0 نهأو عرضال # تضم نيءارأو تدا 0

 تستحم .ءالبلا يف رباصو # عن تعبان نارطبال #*

 برعلاكيعسن ودترصقو * لو: يفداوألا قيس تزرب
 هتحأدعقم عفر مث كل لزنم الو هيونت تقو ريغ يف ىمسب تهون ذا تاسأ دل ةرغا تاو لاقف
 ٌْ هذخاف هريغايهذ كللءاامدللا وف رانيدلا اذهذ> لاقث فقاو ربخ بح اصهيلعوةرورصمة قر هيلا يعرف

 ِ اذهامهللاوت اق هنع عد الىل لاق اماف ةزجح لاقدهنععد# الوهذ> ا رس-هل لاقفهدرب نا دارإو ةز+

 ترصاءاف تيه افهيلغهدرا ناتدرافارانيديئاطعات اقف ديزي كاطعا ام ربا بحاصيللاةفرانيدب

 ن.لعيلقار ءلابا ذه تض ىع نئل هللاو تاقفدنز ط1 س هناكر محا ت وقان صف | مفاذاف ةرصلات الح كرم ىلإ

 ا املف افلا نيثالثب ىدومي ل> رىلع هتعيفناسأ ر> ىلا هه ت>رخف ىنم ذ> 'ويف زب نم هنذخا يفلا

 يف فذق اع كف هتذحال مهرد فلأ ناي لا تو ول هللاو نات هدب يفصفلا راصو لاملا تضيق

 د ني كلك كييع دق نايك تلو رجا لجو ينا لاق يهجو ريغآ 2 املف ةر ,ج يق

 0 ينرب>أ ) ها كلت كيلءرفوتتل كقيرطف هذه قفنا لاقو رانيد ةناملإ جرخأةىنتاتقو
 حو ترا ديزي ىلع ضب نب ةزح لخد ينأ ىلع تأرق قحسا نب دا 00

 ه.فهل وق هدشنأف ري رهلا دع نب 2 12

 ساو تالضفحال لماحلاو ةحامسلا كدبق يف حبصا

 ند ١ ءزاخللا راصو »من تءباش نا رطب ل

 ا اح اهات رعت[ الاطار زح تنك نالعن لاقلالحا هذه ىلع ىنحدمت كي وهل لاقف
 كتيد ءاضق نك تا ا عنقاف افلس هتلمح اذإ اما لاق نالا كفاسن نا سايالف دف رلاو

 | ١ يف ىطعي هللا هلئاق لاف زي زعلا دع نب رمع كلذ م غابو مهرد فالا ةعارأ هيلا عفدف همالغ 0

 ظ انتدح لاق ديرد نب نسما نب دم ( 2 ) ءارصالا عنعو ٠ ءارعشلا يلع قا عنعو لطابلا

 لاق ضب نب ةزمح نب 0-1 اق دع نب ميطا نع يرمعلا انثدح لاق ديزي نب لوالا دنع

 هلوق دعنا هيلع هلخدأف كلملا ذيع نإ ناماس دنع وهو باهملا نب ديزي ىلع نا دق

 عئاطوأ طخاسةطخس نيب ن ما# هالك كادلاو ةفالخلا 7

 عبارلا كلمروت كند.ح ىلعو ## اثار حبصأ كوخأ م كاون
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 الا رتب نب هرج لحجر كاش يع برا تل ا مك ىب نيبو ةفوكلاب ةفينح ينب نيب

 لاذ ةذراعو ناب . وذ كناف كموق 3 مهعفدتف موقلا ٠ ءالؤه تان

 امطحم نأ ىتراذف ىلع فاخأ * ينأا ناهام نيااي اي ىنحلت الالأ

 امدس مآ نأ تام كد 6 0 عاتبأ يننأ ولو
 عدوتساو مهردفلا نيثالثث اكسان الجر عدوتسافةريبه ن ,الاء نم قيدص ضرب ن ,ال ناكو لاق

 ىداف يذيدالا اماو اهدححو اهقشاو ءاسذلا جوزتو هراد ين كسانلا امأف ايذش الجر اهلثم

 1 لفم ل لاقأ هلام ف ةنامالا هيلا

 ةدحعس 5 كنرشال الأ

 ةباج هتيي نا

 عد_#* ا_تاد اع لظي

 عجرتسو اروط حبس
 عمدوست رس | نك و كح دو 0 ىتالل امو 5 ا 7 ا ِ 10

 عفن 2 5 0

 عجر , اماها 32 تيما

 عوج م-مقازرا نوتاقي * هلامام ريغ نم رادلا ينب

 يممصالاو ةددع وأ انثدح لاق 2 نب بنمق انثدح لاق 0 نب ربا اذهب ينربخاو

 نيلجرلا عدوتسا يذلا اذه ضيب نب ةزنا يح هناالاربلا اذهو ركذف فرطملا نب ناسنكو
 لاق للملا

 َريخ دقاع لع كدنمف

 نإ

 نزن

* 

 ملقي ال برشي لبق ناو * ذينالهأ نم نرفت الف
 د

 * دود>لااها كك
 د

 عسمطا اهدر َّق 2 د50: ساكلا وا يداو

 نبأ نع دمحم ن ١ ليحل محا ىنادح لاق بيش نب هللا ديع انثدح لاق ميكو فاخذ نب دمحم ينربذا

 | ىلع وهو ينالكلا هللا دمع ند 0-0 ا 3 صضيب ف ةزمو يلا نو ا وبا مدتحا لاق ةحاد

 لوقي أشنأف ةزمح هيلع يثوف ةماعلا

 تاع اخ ف ا

 لاق كل 3 تاق امو لاق

 يحل 05 ىبا ر قاحلا يف عاسف »+ ينفصاس ف وس نأ ّق هللا ت 2

 1 م ا 0 اناو لاق أ

 سشيرامملاباججاو. تلا: بفك ما #1. ينوايشان يلوا نع 1 ره لذ

 ىخضإرخ لبق يف و> رسشلابناك له #* مهعمجأ كافو اذا ايهم لو »*

 لوقا ى 4 حسا 05 8 هل يُدقف لاق

 ضيبونأ نم نكلو انش مد #3 0 52000 نم! 1

 يضيمغت لبق مف تاق ىذلا الول * ينثر"

 ضي ريسع ايمر كتيمر دق 2 ينيهرتل اينو 7 تيس 2 نأ

 01 ل ا ل 7 0 1 2 1 2 12 02 27 ويه يوم وما دجا ل جو ياو اج وج وج حس ييجي بج + 0 اج بج جابو باسبوع ب ري سس دس سس سما



01 

 »+ هقدحلاو مدالا يفاص تنأو اوع امو اننايدص ثعشا

 هفقدصاي تيقل دقام نوقلي * اوم اذا اننايص تبلف

 هقم قارعلاو مأشلا يف كمأ * نمو كيبأ نم هللا كضوع
 هّقفن يفو 5و 2 تناف #* ا_ههمح نتولا دع 1

 هق مم وأ تئشام ريبط مو © ة وك افو كمرد يف لظت
 هقفشلا يف كيدلاو ىلع اداز #
 هقرسلاو ءامدلا يف غلف تام #

 د

*« 

0 

 ةقسفلا نذاحو مع ل

 ةنضاحو نكاح ىلا يوأت

 أذإ مث شاءام ايه لكف
 ممليق نيماسملا فلاخو

 هقاصوص 'ليهصلا 2 هنوصل لصخ اذ نيلتلا ا بسأو

 هقرافا ةي رماد بر دع قيرطلا هياع 00

 ناكذ هآ صوصللا ةيدو ة 4 0 داع هلآ نم عمجأ ضب نا لاقام اع ند رادع تام اءاق

 ىلفونلا ين ::دح لاق ناسغ نب هللأ دع ن دجأ (ينرخأ )باصوذخأف قيرطلا عل عطق 3 كلذ ا

 جرخ لاق يد. لا نايفس يأ ن رع ىلا ىنثدح لاق خ خيش 1 نس ناماس نب 0 لاو ها :

 رقيلاو ءاشلا نم ىش اوملاو: 0 ةيماع ةنرر : 2 ليلا ه رطضاف | رفس ديري صيب نإ ةزرح

 لاقف موماع ادغف اريخ هب أ وءلص ٍظ عرزلا ة 6 ريد 4

 تت رغما املا الل 3 ةاضأف * 0 هيرو لالا نمل

 برك امون ءاشلا كاذ 0 « هلهأ ىذ'و عرزلا كاذ لعل.

 بردة نامزلااهك هينعف #3 اهحولع باص ان وءاط ل2

 ا نانا ع كلا تر ايلا اق نوعاطلا مهباص اعأ يتح ةئس ةيرقلا كلتب رع لفلاق |
 ارحل 41 ةنلا تين - ولف اه طعأ دّقل ا 5 ما ا 1 20 0 6 لاَ

 1 00 2 0 جرخ ةسبنع تدان لاق لاق ينال || اي 0 ْن دمع 2 ىلع نبا

 لاقف هتاغب ىلَع لبقأو منع ض سعأف ف هتادبل اوقلأو سبا زخم هونأو هتفايض اونسحي

 ىرذو اا تاشوا ىاكف © + 1 ةلل اتنحأ *«

 2 ل ل ل ا دا ناكدف
 لاق لاق ىنئادملا انثد_ح لاق ز 1 را تا را ني دما اني لاق يد ربا نئاسلا نب دمع اخ

 نكلَو قب ةءسإالو هقيسأال لاق كيس 1 1ا ق.ست كلا 2 اعأ قد زرفلل اموب ضيب نب ةزح

 رح ىلع اتقوا كرا دج كح ىلا ندي 1 كيلا ندحأ امهناف قدزرفلا هل لاقف اعم نوكن
 اهذج أ لب رظأ 'ىدايلاول؟هباوج نم دبال مالك لاقف هربإ ىلع ةضراق كت أما نو فحم

 عقوفار ءالا٠ نبا لاق“ يماشلا قاف باتك ن 0 00 هت .غأ دق هريإ ىلع ةضراق

 04 ب تر اي ا بلال

 نزع ايبرحل 0 مااا ا

1 3 

 نال رم رحل



 )ه١6(

 ناله نم مهرد فلا قل رعشلاب ىلا صير نا 0 10 لخفملا ن 6ع 0 ينريذا

 يي ىنأ نب هللا درع ىنثدحلاق ع 0 6 ديبع نب دحأ 6 كلذ ريعو قيثدو باسو

 نا ىلا مالغلا ل اذ دف ةدرب يبأ نب لال ىلع ول ضع نب ةز> مدق لاق ةيوب : وبأ يف ”دح لاق

 نباضيب نب ةزم هل لاقف هيلا جرخا لاقف هع٠ حزما رثكي لالب ناكو بالا ضرب نب ةزمح لاقف
 تن أومام اناننب ىلا هيلا تئح يذلا هل لذ هيلا لخدا لاقف كلذ هل لاقف هيلا يداحلا جر نس

 بىضخ٠ وهو بجاحلا همتشف ازئاط كل بهوو ككانو كلدداف اراط كلل ع نال
 لال هاَر املف يضغم وهو تجاطأ لخَدف تاو راف ةلار كش تنأ ام هل لاقف

 داف لوسر تنأ اذهاي لاقف لاق اب زيفالا ريخال تنك ام هللا هحبق لاق كل لاقأم لاقو كَ
 0 ةمالعلا انفىع دق هل لق لاقو هل>رب ص ي> ك>ضأ را > هياع مسقاف لاق باوملا

 هدعاشلا: ل وق 0 نب هلوقب 3 لاق هتاص ندحأو هدم عمسو همقرو ةمرك لذدف : ظ
 ضو نم نكلو 6200525 0 ا نا ١

 الر يأ نع مرثالا ن ء لوحالا نسا نب دمحم ينثدح لاق شفخالا ناماس نب ىلع «ىنربخأ)

 لاق ينادشأاا نسحلا ونا وأ ينندح لاق نايفس نب هدع نب دمحم ندللا دبع ينأد> لاق عكو 9

 هقول وةمدشن اف تردكلاه دعو تاولا ندير كت ىلع صضيب ندر مدق لاقزأ وفص ن,ب يعش ينثدح

 نحملا اخ ضلكو * يدان ةحاح ف كاما 00
 اوذكي 0ك اودعب يم »* 0 جلا 1 كي الو

 برغملاوقرشلا عضخح م َْط د3 0 ا نم عرفلا يف كناف

 ا ع لو »# تاق ف ال يفو

 بشالا كم 4 غلب بام 2 مس ندهتح- 22ه 2 تغلي

 أو.علب نأ ف ]فل 0 0 روهالا م اسح مف م كهف

 3 اود وك *# لئاس الا تاقف. تدد>حو

 19 ةثاعهلد و مث اهعيمج ى خف ا :- ل اه ل لاق اخف هرد فلا ةئاع هل سعأف

 | لاو رشه 017 لإ ىدهجمع 0 زمحاب لاق تم + ا 5 هر َِق انقَبا لاق مم ل 5

 أ يوحتلا ديعس نب دمح ىنثدح لاق ناماس نن قع (يرخا ) رحم نك م تلا

 ذا جنلوقلا ب بوح وهو هيودوعل موق هب هيناع 2 2: ص, نإ 08 92- تا ناكل | احلا لاق ا
 د

 مساقلانبدمم ينثدح لاق ىلعنب نسحلا (يقرخلا ) هياع ملا اذه نم ةزهحلاقف مهنم لحجر طرض ظ

 10 ب ماج معز لاق يفرشثلا نع هم نفاس 0 حايص لا نب ىلع لاق لاق هيورهم نإ

 08 ةدلو نمحرلا دل نكي ملو تملا ناح اغلآ حبصأ مالغن اذاف سمع ةدذع نب نءرلا دبع نأ

 ءانو ةيل || همضف ايه مالغلا ىق هاو لَدَقف ثعل يف قار ءا| 20 دق ماشلا له ند مكي هل ليقف هنع

 هلاع ضب نبال و> وضرب نبأ ىلع مدح هعمو نوذرب ىلع اموب رش ايندلا نم ءاش مف م الغلا عف عقوف

 لاو ةسانع نا مذيب 4 ليقف انوه ند صد نا لاق ةأ ع ريغ "يل مهوتاش 0 يف



 و
 2-5 2 يا 0-1 تا 20 3 3 و * 20ج يي ب 0 بج ل ال اا تالا 7 د05

 3 سوس بح 0 // 2-7 - 7
535 
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 : 0 نه ريسالا ضرع »+ مأ مايالا اا

 ْ هل لاقف ريب زلا نب ةورع  ىتا اهمدق احاف 2م ىلا عجرف هقلطاو هل قرف ةيواعم هنامبا تغلق لاَ ْ

 هاكشف 20 5 هلتفاق ةرصبلاب ربو ىلا كاش وأ ينشب 3940 نا 57 هتلتق دقف لاء 1 اما

 3: ينرب>ا ) لغفف هنع كن نا هيلع مسقاف ماشهنب ثرعا قنوحزلا دع نيك نبا ىلا ةورمعا

 ىتدع ينثدح لاق 5 ن١ قحسأ ىنثدح لاق من تباعا ينندح لاق رامع نب هللا دمع قيدخأ

 ْ ةرضح امو يدمملا 1 مهارب 0 لاق ريشا نب ثرحا نب دم ينثدح لاق ىمطحقلا 3 0 :

 رضاح اناو ن وكامل ْ

 ' ناكم ىلع توجلا اذهءاقلان نيئمؤملا ريمااب يديد صان تاقق ت>رذ دق 5 016 لاق
 6 5 ت1 : 0 2082

 : 5 نا تدك اذا 6 ىلع هاقلاق د. ىلع توصلا اذه قلامعايدل لاهو أمه ىلا بحاوهف يب زباح |

 ايوتلم هداعاق هيلع تودخف ىلع دغاق لاق لاعا َّك ع ١ هل تاقفدهن سانلا قدح تاق 0 لاق
 2 2 5 3 - 9 | .٠

 ٍ دو#ةفلخلا منو ةفياخلا وخاو ةفياخلا نبا ا ا سلام ةفالثلا 2 كلل ريمألا ا هي تلَعَف

 ظ لاف هلاقع نوما 0 8 لاق هربغ ا ع ملام مرا أذه نم 5-2 ها ي دنع فورمعملا ْ

 : اوريضحا لاق (.وب حويصال 0 مصتملا مايا د الف عارف فغأ وفع قحسا ينال ندكت ال ان

 نغ ماي لاقف ارس توصاارب# مصتعملا تءاعاف ناسلبط ريغب ةعاردب ءاخل ينمع

 هيغل 53 0 ناك من هيلع هديعأال لوق يي“ قيس دقو تا لق لاو رح ىلع هقلأ لاَقؤ هانؤق '

 رضحا تح
 ا

 دحام نكي ل ناك ورث « دلا ةيحالاتدع رفا
 ديتام صارعلا يف دماهو * هملاعم تفع يؤن كاحش

 ةعلاو تاييإللا ا تك هتتينيد : تع كما -*#
 ش ددعلاو باس> الا قالتثح #* تيشا اذا ةيديهز ىعدب

 نبال هيفو ق>سا نع يطعسولا يرحم يف ةبابسلاب ليقث فيفخ ديعمل ءانغلاو ضب نب ةزمح رعشلا

 ه ىكملا نب ورمعو يءاشطا نع يطسولاب ليقت ينان دابع

 م7 ةيسلو صب نب ةزم راخلا 1-0

 هتقيط لوط نم نجحام عيا يفوك هيومالا ةلودلا ا يالسا ا ىنخلا مسالا هر

 هدلوو ةرذض يلا نب باهملا 1 امطقنم ناكو
 دك اوةدرب يأ ن#لالبو ديلولا نب نإبأ ىلإ م م

 0 , لاق نافه وبأ ايدح لاق ىمع (ىتريخعأ) ةيسانلا ةلودلا كرذي مو ايظع الام ءالؤه نم رعشلاب | |
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 رجاهملانب دلاخناكو ةيواعم عم ديلولانب دلاخ نب ن+رلادبع ناكو نيفدب مالسااهيلع ىلع عم ناك ١

 هيلع ىتاأف هياع رييزلا نبا كلذ نفطضاف بعشلا مشاه ينب عملخد بهذا ىشاع ةباتعار لك
 ع لف اءاف دحلا أ هبرمضأ ر ع هلع هددحو : هيلع عنشو 25 ىلع هضعل بصو و فن

 و أ اهلا كن نا لاعلا ينفي 3 3 عدتأ دلاخايهل لاقف ريب زلا نب ةو سعدي ريع ملا دع

 | لاقو ريا هربخأف ايفا عدي هليل وم اعدؤدلاخ نيك دام هن رابخو هر كر ب 1 3 1

 قبيح دع ل لانأ نبا ناكو قاثبمد امدق ىح اح 0 اههش 13 عفان ناكو لانأ نبا لتقنم دال هَ

 ْ عفانا دلاخ كاقف جر يتح ىرذحأ ل همالغساحو ةياوطسامىلا قدمد ١ هل نيا واخ

 ' 16 ةار يد كب اننا ارو 1 ينفك او'ئرهظ طفحا نكلو هيريشلا يئاف'اهل قد

 | ىغمو اود رشاف عفان مهب حاصف هعمناك نم هيلا راو هلتةفدلاخ هم اعبثو هاذاحاءاف كنأشنف ىناخ ْ

 ًاقيض اقاقز عفانو دلاخ لخد يتح اوقرفتف مهماع المح اهوشغ اءاف هعم ناك نم اءمعبتو عفانو دلاخ

 0 نغتفف هف لخد يذلا قاقزلا )ولف رجتارلا ندا اذ لاق 1 غاب موقلا انافف
 ' كيلَع هل لاقق مالا بوو رومأملا.تلتق لاق ىببط تلتق ارخرئاز نمللا كاروسال لاق ذب

 ظ 4هب الإ ثالرتحا|ام هللا و ىلإ لاقآل لاق عفان كممأ هب كتان أ ةدحاو 0 6-0 ناكول هللاوامأ هللا ةعل

| 
| 

| 
| 
 ياو هسيحنأ ن 5 7 ادلاخ جيعملو ط ونام هبرمذك هب ىو دعوا ناطقدب ل 3

 ال كس ذخأو مهرد تالا ةةساهم لاملاتدب 0 مهرد تقلا رع قنا لانأ نبا ةيد موزخم ظ

 ' ناطاسلا دا , يذلا لطبأف زيرعلا هبعنب رمجىل و يي دهاعملا ةيديف يرحم كلذ كزي وم هرد |

 لوش ىذلا رحاهملا نب دلاخو لاملا تدب لخ دي,يذلا ثدبأو هسفنل

 ساحلاو عاسنالا يذ لح رلا و * سنعلا يماضلا اذا حاصاب

 يع الح 2 ظل 8 7 ا راسلا ند

 لش نان نونغملاهب هقلحأم ا هل وهأ يردأالو رجاهملا رعش يف هدجأمل ثل ان تدو نيتيماا نيده 0 1

 ديعمءانع عماج يف هندحوو ل هتقيرطرك ذي و كالاا[هدحا نا سنو زد لق ها فيفخو نلف

 مم هريغ 7 دو لوألا ليقثلا وه كلام ندلاف ع 4 دل 1 ل ناك ناق قسما: و ياش ما ن

 يلعسو ان لوا ليقت كيعتف نأ نا هلوق 0

 .--7 لا ثرى ح ةقامس ىلا ربذخا عجر 0-0

 نحسلا يف علاق رد اهللانب ل ةيواعم سيح الو لاق

 راصحخلا يف ديقملا ىثم # تبراقت قاطخ اما

 ىراؤا يرئاىف: يعط 7 ايآلا ف يذمأ مف

 رازم يذب بشن ا #* ىر له نكلو اذ عد

 700 قاب الو نيلطصملاب # 5

 راها ل ولع لوط رفا فهن يدل هنال) ١ لانا

 (رمششع سماخ ياغالا



 1 :كراتحا 6 م ه0 لاق ملا 0 -ه هيفدلا | هع قشاهان 0-5 لاق نوصخلا > دهام كاك دقاو م َلاَق 1

 تفل ناف هن يلد رام ر 00 تدرأ لاق هب عئدت امو لاق ةعاس مس كاي كن ام كول

 هل لاق نوهركي اع ى ءوق ىلإ عجرأ ملو يف تاتقن هت رش الاو مملا تدع ى هول حال هيقاق ا

 [وعو ءاعملا قال ضرالا “يش 2 عم رضيال يذلا للا مد دل + كاف هابأ الواقف ا دلاخ : ا

 هموق ىلا ةليش نبا عجرف ههجو نع قرعلا ع قافأ من ةيشغ هتلجتق هلك أ مث مياعلا عيمسلا ١

 نوديرلام ىلع مهوطاصف ةقاط مهم م ل.اهو نيطايشلا ن.الا موقلا ءالؤهام لاقو كلذب مهربخاف |

 أ هبا يقرب 1 كو دع ع ا | كنب (نرخأ) ومع

 أ ىتلا شورحلا عيمج ىلع ركب ربا ءرعاو يدقاولا نع دم ل نإ دم نإ ثر 5 00 نسل

 ' ناك لاق 0 رف لبج نب ذاعمو حار لان ةدع وبأ مسوفو مورلا بر ماشلا-ىلا اهمعب

 ناكف هلدوسالقىف 0 مق كلاخ نخاف موبتاذ هسار 1 دق م هيلع هللا .ىلك هللا لوسر

 هللا ىلك ىب ١ 2 و لجوثيدحلا سو هيلع هللا ىلص يلا نعيوزوهمز ء.الا هيلع صو أشيح يف اب ظ

 | لاق ىمركأو يسوللا كيرلا 2 ننولا نكاح لجرلا ما لاقذ يثره 0 0

 دحاولا دبع نع دهن ربزعلا دنغ نع يشر 0 تودع ينادح لاق راكب نب ريبزلا انثدح ا

 ريب زلا لاقدل كلذ لاق 1و هيلع هللا ىلص ى 5 د ينأن ع يربقملا دييعسا نع نوع ىلأ نإ

 الا ةريغملا 7-00 أم سعأ قمل دياولانب 0 لاق نامعنب نا ءمال-نب دمحم ىنثدحو

 ١ ىوحللا سأوبإ لاقو مالاس نبالاق هربق ىلع أه روش تءصوو ا عل هربذ ىلع نإ تءصو

 نيلحس وأ الحس نوعوءدنم نقريو ناماس يأ ىلع نكس يتجاوب هال ؟رع د دست لاق رع نأ ١

 اف ريب لا لاق اه دو ةلواولا كالا ةقلقالا و بيحللاب توصلا دم عقنلاو ةقاقل وا عشت س ملام |

 دل دع هللا يفر تاطاا نع رع نأ هنا نع كاحضلان دمع يئدح هنعأ تيوار نم يل هرك ذ

 , هيلا رظاف ناماس اااي كب ايح سم هللاقف خيش هيقلف ارحس رع جرش ديلولا نب لا سانلا هيشأ

 رم هللاقف باطلا نبرمع كلزع ةمقلع هلدقف مال ٠ هياع درف ةالعنب ةمقلع وه اذاف رم أ

 ا املف ةعاطلاو عمسلا الا ىدنعام لاق. كدنع اق رمع هللاق هنطب هللا عسب .ثأال عسب .ثلام لاق 1

 لاقف هش ىل لاقام لاق ةمقلع كل لاق اذاءهل لاقف دلاخ ىلع لقاف ةيالعنب ةمقلع ريضحو دلاخت ْ

 دلاخ 0 2 مسي ناماس ابا الح ةمقاع هل لاقف كف هللاق الو ه.قلام هللاب دلاخ تفلخ ققدصا ا

 هللا افع . يع فعاف نيئمؤا ا كلذ ناك دق لاقف ةمقلع نطفو هلا رظنف طاغ دق ةءقلع نا

 1 0 ا رق د نإ دمح أ تن لاق 0 ((نرجا) ربا 00 8 كردعرو ا 3 ا

 ' ناماس نعو كيلولا نب دلاخ نب رجاوملا ىلوم عفار نب ديز نع زاجل لهأ نم خيش نع ينئادملا ا

 ا || لهال لاق ديزي دقعلا روظينأ َداَر ا ةيواعم 0 لدبي نبا 5 ليهم 0 ءانذ فأن 1 ا

 | اولا نورت نف م 37 ةيخعت نأ ديريوهلجأ برتقاو هءاغع قدو هنس تربك دق ني: ل اا نا ا

 نبا غابو ٠ تاق اهس هاقسفهلا ىيطا| لانا نل سوو أه د تكف دلولا_ت كاحنت نحرلا دبع ]

 رجالا انآ نال هم يف 101 انو كولو رح لولا لاح نب رجابلا نب كااخ هيأ

 )ظ)ظ2ظظ”ظةظشللا00101 110077777770 1

 1 ويك ىو“

 كل سي

 |ط11 7 أ4 17+
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 ىتع وف اهليخ
 0 ىاوعتا تاؤرذل

 يجدلا حب اص يىادنيف
 انَهلاَق رز لعتوملا ةمودح هتىدعقا حماس داو>و

 000 ناسشلا ورع وأن راك راكب نب ريعبزلا ر 5 مف دبل ولا نب دلاخ نب رداوءال رعشلا

 / أهفو قدما نع 1 ثلا ير 2 ُق ةبامسلاب وأ لق 2 0 نال 3 هاو 0 تت نلاح ةنبالا 1

 | ن ل و ا لق فيفا 0 هنو قانملا 7 ا 3 ور ع م 5

3 

# 

 يذغ نم ندغقوف ليد # هير
 د

 »ع

 | يي ور< 1 دوي اشوااو ور# هقفاوو ححسم نبال دين 0-2 ف.هخ 2 هيفو لاق يانا

 ةساثلا هيلع لودعملاو 200 ند هنأ خول 4: خعاسأ

 م7 دلاخ هنا داو هيسلو دلاخنت رجابملا رابخأ -

 ىؤؤل نب سمك نب ةيمنب ةلغي نإ 1 ور< نب هللا د.,عنب ةريغاانب ديلولا نب دلاخ نب رجالا

 د. ولا بقايناكو اهدا ًاداوجوا شار 9 تاكا ٍ 596 ةريغملانإ دياولاناكو بلاغنبا

 ا تام او 3 َْن م ةليحخ ن م 65 02 سوش دمع 9 كلغ لإ تر ا تن 00 قو

 9 نبا م ان 1 1 هولعت 3 ل. أ ماع نا 2 ءانإ امهاظع ال هناف وب ناكل رك م ري

 ١ ةريغملا نا ماشه ةافوب خحرؤت 00 | يل - 6 3 يبأ ا 00 0 واذف راكب نإ ريبزلا امو

 هيحصل ةيرخلا نق 4 ديل ولا نإ دلاخطلو اه |[ ةيدكلا اهف 9 أونب يف "لأ ا || تناك نأىلا نيكس 8

 طم هللا ىلك هللا لوسر م.قلو روهشملا لح لا هيو 3 ءانغلاو 0 هلع هللأ ىل < هللا لوسر

 يصاعلا 5 ور#و وه ةدب دخلا ادعو خا ع مد هيلع "3" ىلد ي : 5 ردحاهو هللا فارس

 1 7 حف دهشو و اهدبك ذالفإ 1 6 هر مهار 0 0 و 4.كع هللا ىل- ي | لاَقث ةدءاط 30 نامعو

 | موب دهشو 0 نه برعلا ة ر> امم ند اماخد نم لوأ ناكف مو هياع لا ىلم ىبلا 0

 ' ةقلطالا يأ رو ةحاور نبهللا دعو ماللسأا هيلغ بلاط ىلانإ رفعحو ةنراح نبديز لتق املف هتوم

 8 0 هللا 2 هللأ 1 مسار دك ه.ةأف 7 قى مع يخو 18 7 موقلا 0

 ءأأل آف 7 3 0 هتباصأف 0 ود 4عدو 0 ه..اع 3 0 هللا 0 4مدقم» 3 مول

 لها لاتق ىف ران ١ هلو نع ه>حا 5 يف ثذنف نه ربما ةعر ره كلما 0 ه.اع هللا 0 هللا كور

 | يرش دبع اه اهأ هنا ثحإ ةريخا حت ذوهو أه وذ لوطن هروهشم» هنن هللا يذكر ركبيلأ مايأيف ةدرلا

 سامأ|لاقتدير نب أو لاق ا لاق تاق أنبأ ن مهل لاقف دلاخ هءاكف ةليط نب ىر#

 | لقمتأ ل يرمع يبن. لاق كرثأ ىمقأ نياق لاق ةارضاو دحاو لحجر نالت تأ 0
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 قاطنال هنا كف اتم دبع يف 5( نا 11 0 ةعمر يبأ ن أي لاقو ىقات 0 يي كا ع قفلدعدو

 سا.علانيدمحل ريا اذه يف ظفالاو ينفرصو يترئاج نس اواهاضقف تفر لاق كارد عفرأ

 25 , الو ريخ هلأ ضع مل نأ هم ريخ ر 2 جو

 ةحروةليقعو يه تناك س امش نإال ةالوم يهو هكا ةدئاخ را اذه ف هتءاش تاكدذ نذفا

 ءالاعلا يب نأ ىى را (ينريخأو )ديعمو كللامو 2 تا 6 ءااراتخلا دقو تايس 2 لان ّك و رعا 1

 وحدو وروه امم بوصل هنفح ةورع كس ماشط ا هم ن 3 ع راكب نا ريب زلا ا الاق قدواكلاو 1

 لوقيف ماشه ن طفيف لك الا ن ُِ نك ملا ريشمف قد را اءاصلا ع :د ماشه نب دمح نا 0

 اذا تنغ اماف ةفرغ اودعصف ةكملا ةدءا> تءاحو ةيلا م وقلا 0 دمحم موق ُ '”يد ثدح دنا ٌْ

 دشأي وهو علط د ماشه وه اذاف سفشو رفص |

 وه لف كرالص 2 0 لاف 6 ين ةدياخل لاقو مهم ساج دق ه.بحأ لاق مهأر ل :

 نبا نع نتاككلا زيزءلا دع نب ىلع ( ينريخا ) نيعلا كييصتال نيتذوعملا كيفتك نيبو دحا هللا

 ب رطل عماح نبأ تا أرام لاق عس رلا ل لصفلان 2 ىل<و لل 2 مارا نإ قدا ينندح لاق هبذاد رد ا

 عاش || لوَقب أمفو هذول كو ةكلا ةديا 5-2 3 ب رطب 5 0 1ْ

 هكملا هد اذ موقلاب 2 احابر ريهألا تاك

 رفعدح تأ 5 2 4م عملا ريا اذه تدعدللاو ةمش نب 0 ا لاق سأوبا ا ل.ءمسأ (ينريخا)

 ”٠ نان و ع نأ هاك دع نا ينغاب لاق ةبش نب رم ينثدح لاق هطخم ةمادق نبا[

 اهرتستال قاقر با ا .اعو هل ا هيلع اطخي هالو نوعا أن كلا ةدءاخ ل | نافع| ْ

 ةادقق كيلا 0 3 0 باث كل نقلل ىكلو ا صضعا ل ط اغا ت تلاَقؤ تدو مْ

 0 نيءاعت ن 1 وهو يالوم كيلا ين زاسرإ ,.تاقفلق تلاقو

 يباذأ ت ١: يلا انك ىرسأ عمسأف تذل اف هند 3 دوق تلاق كرط## نينمؤملا ريمأ مع نأ وهو نامعو | :
 سمي س حلا

5 :3-5 : 

 ىلعو ةلساس هقنع 5 دق هل>ر يفو تامو ادنع شاعت هدهع الو مااسألار ةدقع رع يلع خب ا

 احاكت ك.>اص دا را ناف ءماعت نماناو ف ضو تتاموةدشر 2 نعيم) ين دلو ,ةقرسلاو. قابالا |

 نم ايحتسنا ىغشي الو تلاق م را يف لخ ديالا كا كنق كل يف هللا مف احارص نزول اجابه

 لاقفهتريخ اف ادمح تينأف لاق نايقلا ىلع أراع د إلو كنار ذل رمسلا جاكت اماف الحلا
 ىلا فاح ا لقف اهلا عجرا نكلول هللا 1 25 ةحباط تب يدوب ا منأ كلوا

 هنم هعنع ائسلو مف 1 00 تأااقو تك 2١ ةلاسراا ا 0 ته رف ال ني ف يكرس ةدولا|

 0 ا ,/ ونصر ٠ 16 ههيدعدج ا( تار 7

 ىدالا غارق قع افع 2 2# هتييحأ معا لع بر

 تار

 د اولا هيب 6 0/6 مرا

 #00 0 ودوام



 أمرملا برعضت وينه 2 لبق لينا د 1
 لوشب ىذلا قددأو ك.حاص.نم رعشأ لاق 2 * طظدالا ن ء خراب ىلع لقأف

 ا رع ا تفخأ تدب اذا د 0 دءسلاب 0 5

 0 ند

 ع ت١ نأ مشاه ىنب اخأاي دل تاق 5 انا وح ل 0 تءاطقلاف يربدو ينبع ف امدلا تدودساف

 كم ناك وا هللاو كل اال فك لاف كترذافم انعسأ ف 2 هلع هللا يلد هللا كوسرب ائيلع

 الثلو مالكلا هءاععأ 5 يناخادو راؤفلا عض ظومل هنا هللا رفغتساو تقدص تاقف ىلع هب ترفل

 ا 3 ماف تاق دق لاق مث ةيب ههه ركفاف لاف هضئانملا ادا هنأ 3 ” حضتفأف هتباحأ نع روخ 4

 ش لاف تاه تاق عامسالا ند

 ددعقلا كانه هدمقا رذعفلا وذ * مهراخفب امس اذا نيذلا نحي

 اودرفا كرذشب اور ىلالا قات * ارخاف امون تنك نا ا رخفا

 دم ةلامزلا وذم كرالإ اك تل كل ناي 3
 دقرفلا لاني له كلذ تاهه #* مكل انه راذفلا ووذ لوش اذام

 00 0 م اي 17 َّت 1 نر ا 2 لآ هل تاقو تدإمو ترص

 دشا ياف هب ترذف و 2 تقع ةواص“ دق د1 رذفالا

 دصقملا عيؤرلا فريشلا يف كيلاو « رذافم لك تفةو ترن دق نأ.

 داوملا امالع ىرج تامركملا يف # لوأ يعانت دق متعد انلو
 دب زملا جيلا هطغطغ ضرالا يف نب هلهاؤ يذلا ىئاح اهقاذ ند

 دعم ىنعو هن :تيطل ع ةضا دوذ ءانه حدو اذ عد

 دكنالا أ "نامل" :ه اذا ادو> »* فك نوطل يدنت هنّ رت

 دما 2 امواج 7 #2 ة.ء.اع 4 ف ذاتعتم نولواتي

 (12كب ؛دأ موزخم 5 خا ىل ناقل ند لع دشا نك باول ىناطادقل نيسؤلل رشا كلارا
 ىر 591 غلبت تاو 0 اغلا مالا ىلع 0 دبر يديزملا هللا ديع 5 لاق رءقلا ينيرتو اهسلا

 امأ 3 تاق 71 رح 7 حارلا 0 217 . >افملا نم جرو لثم ادعو حفار سال

 1 تقدص لاق نولعشي الام نولوش 2 ءارعشلا قف لوَش لحو رع هللا نا هللا ا تق

 ءانئدسالا يف تلخد دق ممم تم 3 ناو تاافلا اولمعو ا ندلا الا لاَقف مه اموق هللا قيتصأ

 تاقفر طا ن رش نه كيلع أ هللا د ملا و ممم ن 0 م ناو | يملا كئاعدب و تةفختساو

 لاق ىنع 1 7 رهغتسا 0 كرددعضو توكسلا نم حاصأ أيش ىدجتسمال يرألل 00

 لثملا ا لسالا ححصم هأ ردقلا ينير و انسا خوان لصا لاوس كيرا هلوؤ )١(
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 مداعمل كا تدار قع جلاد دف نأ رغ املهتنا 1
 منامسلا هحلت مل هوو اهاصع » يحضلاب مولا لع ب رضتل مصاعم

 را اما كم ألا اف هللا كلتاق كلملا دبع 0 كا ةقاسس ىلإ عجرت )

 رادلا طحش ىلع 2 نبال نيئم وما 0 اب ةيحتلا هذه هللاو ترسب رم لاقف كح تتاح نع ةحودتم

 قفالاا د .ع هل لاف بنان هللا ىلا يفا لاق كلذ . نع اعدب م كار أ كلملا دبع هل لاقف رازملا قامو ١
 دمصشتتا ةمممسللا تمس سووا

 ينانأدقف حال اوصل ىف يمال كل ةعزانم ن 7 ع قرخان كلو كب , راح نست َآ ! كي اع هللا 00

 دا لا دجتلا ىلع اان نيمؤالا 1 ممأ رمح لاق كن. هم.سا دا ياكل وكلت
3 0 

 ل11 احا ينةفاوو ساحو يف ةشع نب سا.علا نب لضفلا ائاع لخد ذإ نشا رق نم ةعامج يف

 تدبلا 00

 مدع ان ند“ ضرألا ناك .* ا رغهقع ١ نط خضأو

 هللا ىبص هلال وسر م ثعبو تلطملا دب ءام(؟١ حج ةدإب نا هللاو موز ين اخأ اب لاقف ىلع لقأف

 ةلماو تانلا اذه نم ةيعاداو ماشط ر ءثش ال تا .ةللحو نعدللا تباع 0 0 مس و4 1

 ش لوش نملوق

 تاطملاددع هولانيز © يهود فائم دنع امهئا

 لوقي : كبحاص ن رعشأ نا مشاهىبب اخأاي تلقف هيلع تلقأف

 0 1 كا نه هللاو 2 َك لاق ا

 ءانأ ال مشاه مأ 1 #2 0 ا انيدهأ لي ريو 0

 ا

 لو ردا قدصأو كك. دحض ند رعشأ موز يي اخأ 1 لاةقههحوب ىلع ليقأ نا مات ام هللا وق | ١

 امرطضاوقيرخلار درعا © (طو امبااذإ

 / موز
 لوةيىذلا 4 ا ل تاَقف هع طافت يع هعأ امها ٍُق عمطلا يباح مث هللأو ىلع ا 0 2

 امر ير راك يك حا # اذإ قار 1 0 ع ءانأ

 اجلسفف هديه - نعداح ن ند 2# د 0

 < مئاه

 امه مشاه مار نكد نأ نإ هقدص كا امال ريو معا

 ولا ب 0 د ا م د

 رعشامشاهىنب اخا ان, تلقف هيلع تدلجم مث يب ت>اس ضرالا نا نين.ؤملا ريما اي هللاو تينءتف لاق |

 نتا يح اب

 ندا خس شلل ىلع يي وول
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 بذكلايفتطملادقدجلايعدتو * يترخافم ينيفاوت نويقااأ
 ؟برمءلاةموثر>اطس ويتدعوت © مهعبار تنأ 0 ةيالاع يفو

 باكلاو لب>للمهؤامد يبت امئاعدمه شي رق نم ةرمسأ يف

 نول ونا يدع  كبلاإم تاكو 0 ت1

 ب 22 وحرم : قم كهوف اع دج امش رولا و ا عبييلا

 لاق ىنارعالا نبا عءاسي.ح ينأ نب هللا دنع 36 ين'دح لاق ىديزيلا سايعلا 5 00 (

 يا هن مم م لطف يبالا لضفأا نا 7 ع ا برقع هإ لاش 21 ىنب ن* لحر 2

 8 وش و هل. ةلعتد محلا

 رانوالا عطقك ةيفاض د راحتلا هطراض هب تءاح

 ظ لضفلا لاقف
 هردلتا ترقضلا امل ف اقوسف برفع وح دف
 .٠ را 0 امد | مأام 3 نإ تنقّةدءاو برقعلا تفاصدق

 2 3 0 ريغ * 2 يف هدك 700 نا

 هربادل |! هدب ر معو د اللةم ىف - ودع لك

 هرئاب ةمقر هاوك تدس * جدوه تجر ذا اهناك

 0 نقلا اضع يف هيد>وو هدام ع يلأ ن 3 ناعع 5 دارك 000 لاو رم نا مشاه ) نويل ( |

 كللأأ دمع ىلع دفو ةعسبر لا 2 3 نيتقفتااك ناديا ورلاو هسا نع ةثئاع نيا نعو ىثايرلا

 لاَقف 1 تدشاف ه.اسأ نع هلأف هيلع لكما ناورسمم نءا

 ميقا اد ل عسلا 44 « ائنع نيب هللأ ما ال 5

 نانط هيف تيس 2 لئاقلا كال 8 3 تأ |

 مراع جرحتلا الول ةرظن ىلو # ىنء نم بصخلاب املا تراظأ

 ملاح تن اسس و هع حيباص د

 ماهو س.شديع اماو اهوبأ ن لفوتلامإ طرَقلاي وم ةديعل

 ديعمل وها نع قحسانب داو ةباور ن*هو ةياب 0 ور# ةياور نع يلع - ولاب 5 1 2 0 ءاثعلا

 هلوا ىطسولا يرحم يف ةبابسلاب لوا ليفت قدحسا ةياور نم نحل هيف

 مدأ واو اهعاس 15 22 هَ اميقلاموي فح سلا ام اع دمو

 )١( ابا اندع برقعلا تداع نأ يورو 2
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 كلملا ديع ناك مرغح ن 1 يدهلا لاق هح 33 يدهملا ع 000 مدق ا.اف ا ادع هل ضاق 0

 لاق ,ثرد ل 0 2 هل 0 2و هريغ مه>دم اي اه رع ف هوع لام امل يوللا لضفلا يطعأ

 00000 اال ا كعرذ فلا نوال نس يذلا عاق هبا هطع لكم اولا حلو .ءاطغا مكف

 يح راخلا ع 1 نب ناتعاو ع ةيواعم نب دمحأ ينثدح لاق هيش نب رمت اننايعع لاق راع نب 01

 كلملاد .ع جر ماش لا ناو سمع ن كلملا د.ع ىلا 0 لضفلاب سانع ن هللأ د .ءنب ىلع جر لاق

 0 ايم لسا هوه 6 لع واس هللا ددعنب ىلعو هبودحم داح ةعمو هل قع لع اأو امون

 لاقثهب كلءاد.ع يداح اد

 اكاشمعيف ضرالا لو كيلع * اكار] يذلا .ركلا اهبأي «
 ا د نإ ذأ 2 6 نك علا ل له كحنو

 63/2 ان ل 1 0 * اكاط_:ءاىذلا هللا ةفيخ

 2 نع نب هللا دنع نإ نإ ىل د - لضفلا هضراعف

 00 ا نيلو »*# ينالغ ءانما ّق 5-3 اغا

 ي ر4ه4 هل ب ىلع ءاح

 0-0 ةمسأوب رهاشل 31 0 ءأام ف مع 0 نط نأ لا 5 اذه لاو ىلع لإ كلملا دبع رظ

 ظ 0 لخدو اهدنع ساحف 0 0 هللا فو ا ّق جح كلا دمع نإ ناماس نا همع

 م كلوقرو ز>رب لمحف ىتتسإ
 قرات ردب نعتلاس #4 ىلع نغ لتاعلا اهمااي

 يداه ةمدقلا .نلو ه. .ىلعا ريا يف مدن
 ىتسملل وىقاسال كروي © قرنا روت اهون

 هايإ هاطعاف ةياقسلا ذس هنف حدشب 3 م هللا دنع نب ىلع هنع هفكف لضفلاب مهو ناماس تضغف

 0 00 و هذ ند 4هو.ضوو تدع“ سال هنأ مع 1 2 تدع ةلاك هديا ند 0 هب رمل نأ 1

 ند ”«راق| 5 ا ) حالطتلا نب أ تا 0 0 ( 8 هطعل مف لضفلا 4ع ةلجحو ةفالخلا لو

 رهاق بط أ نال هيداعبو رد ىوللأ لذفلا ثدحم ناك يو زذاا دلاخ نب ث رانا ى ؟ادملا

 ا يدب وع
 0 اليدب هب ثمعل من انيق هسا هرءقفهقر ىلع هرماق مب هرءقف هلام ىلع ماشه نب ىصاعلا هدح

 لضفلا لاقف نطحلا ةلا نبا رعش ادهلوَش هرعش نماعدشنا:اذا ناكف بلاط يلا: نب ىلع هلتقف
 بططحلا ةلا> نم ريعت اذام *# يتدقنموىمتش نءلواحم اذام 70 كاكق

 5 ان ١ خيش ةلياح تناك «# ان ع دحلا يف ةلئاس ءا

 بشنلاو سأرلانؤ د مظع خيش * انيرإب هللا لوسر ناو َ
 تفاذلاو لي الص أ نيب ةدل> يف« م عالنت امر هللا ن ءلاب



 تعييف راس اقلاع ب 006 َن نه باطإ نأ 25 وه 00 3 ريعُد و هيل لك فاعل هيلآك

 هع وأ مزح نبا ىلا ينان كلا نيزحلا عفرف بطعو لزه ىت> ريعشلا نود نبتلا هفلعيف هيلا هب

 :كحرب 5 امش ا يبا لضفال يذلا را ة ةصق اهنق بنت 5 ةعقر باطملا دبع نب ىرعلا

 ه4 :م فصني نا لاسيو هع ذخأيو ريغكلا عينبو نبا هفلعيو سانلا ن هذ. ضقو' ةفلع ذحأَو

 ىلا يوللا راجح د - 9 اقداص كارال ينا اححراف ل لاقو ة 4 تقول ار 1 ٠ امل همم كيدعضو

 ضاشاا ديمس اد 2 عيكو ( ينريخأ )هيلا عفد هيوكار هأَو تيس اا

 ه:حاح هنوشل 5 فاخ يف لس رلا هلا اح حرم راع أف ريعتسلا لضفلا ناك لاق ةشئاع ا

 دز مو نيتلا رك ذو * ا كانا تار اكو © لرش اأو نعال يذ١و حرس 3

 يبا ناك لاق يلفو لاني نب لع ىنادح لاق رامع نب هللا دبع نإ 1 ) 16 ( 0 ماع

 4 حام 5 موق 1-9 4 هرم .!لهأ هو>وهد تو ةريدجلا 11 وهو قع 0 يدع نب نيسحلا 5

 0 فلو ه.اع هللا لم 4ع د لضفلا ن م ةللأ مهاطعأ امو مشاه ىنب 01 ٍِق اوضافأف نهدلا كلذىف

 مالكلا اذه عج دق 5 لاقف مئاه ىن 7-2 * ةليضف 7 اذ اثيدح تدخْتسو ا ريش دلل

 ديو ةنم مءاع يموقل الا * 3 ا 0 موق تالام
 دم_ءلاو ءاودالا هطلاخي اذ * هتظشتل ط يذلا مانسلا ني

 د مالاسالا ىلإ هللا» ادهاع هيلعادب مو ه.اعهللا ىلد هللال وسرل نافع انيعدمدو انناللص ىلد ن 0

 ١ ةيأ ور ىف روع :لاب جز ره -- 3 ءانغ نيتربلا نبذه يفو سانلا ىلع انل ةئم كالو هموق نمو هب

 ةءصلا نب ديرد لاق يلغشلا ةيظشلا هتيظش تلاط هلوقو ةناب نب ورم
 دلقملا ليوطد يوقلا نيمأ 8 اسنلايتشيوشلالبع يلفشلا 2

 ن.هللأ كينع ل دما( قي ( هل“ 9 ءأدإ ااؤ 0 ز# ىلاهمانس روم ند ريعيلا بيضا ءاددمعلاو

 داع ع ىح نب دج ينثدح لاق ةبثكنب رم 0 الاق يرعوذلا زيزعلا دبع نب دمحاو رامع

 0 1 ءلا 2 لل اضفلا مدق لاق صاقو ينأ 0 ا مشاه 3 مشاه ينريخا لاق رام 3 ززملا

 هللاو يدايز زاناقدا زن هللا كاع 5 نا مدنعو دقن 00 0 كلملا ديع 0 تطط فأن , هتع

 نيئمؤل نيا لاق مْ هيا نيد فقوث لضفلا هيلا حار يذعاا ناك 5 ان 1 روش عمتسأم

 تشم دب رطال ابعش أ مو 9 3 2 ناو الاخ 0

 5 أ ماحرالا ةلصالأ نإ ةبأرق نم اننبتاحشاو لصف

 تف الو يرفق مكسو «# هند نسب *ي ضاك ينام الو

 0 1 + ل ,مبدحما

 ين دح لاق 4 21 0 0 0 ) 1 ( 0 ا هاذي 5 قيد 0 ند

 جح مت مث رد فال ةرسشعب هل عأ كلملا دبع ىلع ىبالا لضفلا مدق ا لاق ىمع ينثدح لاق ىلف وللا |

 ( ريثع ريفا يي قفل لل



00 

 و احا كلملا دبع نب ديلولا مدق لاق مكحلا نب دمع انثدح لاق جشالا انثدح لاق يديزم ملا

 اقف رو ا اع هلأ اسولابعلا 0 1 كثف 4م م6 لإ نابع اذفل تك لضفلاه. اع لذ دف ةفم ا

 لاقف 0 ةطعل مف هلأسف ءاناق. ج 6 2 نايلس ىلوو دداولا تام أءاف

 نإ وقل ة.شمل ةس ويح 5 فاكر يتلا سدعلا بد اداب

 مهدلا 2 تارقحلا اماصاو نب تدلع ىلا ,ح را نتساواب

 زوق كا ند تعاوسلا نقص © هئدن هوس كررع دقلو

 6 الو تناب ند نكح »# امو لحالا عددا م

 صهدلا را ةفال_لا جان « انديس ناقتو هيدتتا ا #

 ْ يردوا ناوخألا ةوه د نم 0 تنازع كفا أذام

 0 كاف ناك ا .؟ددحح لاق 5 نمت نا للع ندفع نى ل لاف ريا اذه 000

 انام كالاأد .ءنرديا وا ل نع عن لكعفلا ناك لاق تر ينأ 2 لا هع نع ةديع وأ

 لاقت هعردو نايل ءاقح ديل وا تامااعاف
 رفقلا ةدحدص مولا ضنا تفقو تلا سدعلا بدحاصاب

 0 سس قنولا ريهأأب لاف يس لكىف اهاطعب ة هضا رذدل صضرف د.لولا ناكو لاق تاسالا 1 و

 نكيملو اهداف ريناد ةس#- هل ضرفف ائيش هل ضر 1 يرام لاق حيرلا 3 امو لاق كيلا

 0 1 | »َ ءاحو هقنع يف ع و را الا ةصق أمف 2 ةعقر 06 لك 1 ا روظي

 ] 1و كلا 9 لاق جشالا نب نامءاس انثدحلاق ىدايزاا ( انثدح ) سانلا هئم كدضأف
 هي هانأف احاح سا.ع نب هللا درع نب يلع مده را سايعلا نب نلالا ناكلإ# مئاعاو

 هللاو ال لاق ةحاح نم ىله لاقف ةيفاع يف ني ريم لاق كلاح فكو تن 1 ل الدم

 نه ةمظع ل ىهذفهل امالغ زدغف جوملا ءالؤد ا ءالغأ دقو بنملا 505 يبمشال ينإو

 نسما( ينريخا ) محر كترب لاقكلذ لمف اماكف هلوانيو ادوقنع ادوقنع هل لسغي لمحف بنع

 1 لاق ع ا نع يلا دج لاق قشمدلا دس رع ايل لقا لع نأ
 هيلع كلذ لاطفا و م 0 بأ ةحاح 2 0 نأ 6 اذاذأ ندتلا ليش ناكو ال.2# ساعلا نبا

 , ةيراعلا نعف ىغتساو هكر ارا كل يرتشأ نأ مئاه ىف ضع هل لاقذ هلعف ن رم ةئدملا ا لعو

 1 دا هريعإ ال نأ سانلاىدا و هكر نأ دا ا اذا اح رع هل ريعتسا ناكو هيلا هب ثعاو 3

 لاق مهارد هسه 0 قعشا 4 اع كالذ لاط أءأؤ

 0 طيييي يبي حبيبي بيب سلا

 كسي سس سبب سس سس

 اولذبتينأ 0 ه# هلل 3 ا لاملا تر او

 لف ا كالذل ينأ يف 42و « هضم تدباكف يلام 0

 ب ناكف هن هيددر الإو هن هب وكب ع ثعس 0 3 هدا قيطأال يا راما هل ئارتسا يدال لاق 5



 0 | انثدح لاق يفوكلا ىلجبلا مماقلا نإ نسل (قرخا> هيرئفؤ طبل لسا
 كلز ال .لاق ةمركع نع يلاملا ةزغ يفأ ن نع بهو نب ديلولا ينأد> لاق ىلعملا نب ىلع نبا

 لاقف ىوه اذا محلا بزي رفكدأ انأ لو هياع هللا يلد ي :ا ة.تع لاق يوه اذا محنلاو

 جرش 1 4 لاقف لاق كبالك نم ابلك هيلع لسرا مهلا ملسو هياع هللا ىلص هللا لوسر

 الليل هولزت ةميسم ىهو ةرصاقلا ىداوب اوناك اذا 5-3 دوسالا نب رايه موف بكر رف ماعلا ىلا

 يلو الا تدبأال - زحح نام نأ وطير 1 او ا اوثرفاف

 نأ بشنأف هيا ىبنا قدح الجر الجر موتر مش عسيسلا الا يف ينونأ اف رابه لاق مهلعسو تانف

 ادا تاه ثواب يلف 2 و د#* ةوعد 2 حاصف هيغدص يف

 نب ماشه نعت رمح يأ نع تعو نب د لولا ينثدح لاق ممهار ١. نب ىلع انندح لاق مساقلا نبا

 دسالاةمغذف راه لاقو لاق ىلدتف اد يذلا نع يق انآ ةمشع لاق للق هناالا:هلثم هسا نع ةورع

 نا دج انريخأ دقو ىدع نب منيل نع ( حاط املا نبا باتك ن : تل هاما ايس كلنا هن

 أ حاطنلا نبا ةياور نأ الاينئادملا نعثرحلا نب دحأ انئدح لاق تاياويلاباتك ىف يديزيلا سابعلا
 لاقف ةدح هناع سانلا عمت :حا ناك دقو دشنن وهو صودالا ىوللا لضظفلا ىم لاق هل اظفالاو من

 ناهالاؤس ر غلا سا اردنال ل و ب رغنالو تما رغلا فرعءال كنكلورعاش ١ قو كنا هل

 لاق م لاق عمستفأ

 2 8 الو 0 طسو # م ىسامنلا 0 ل تاذام

 لضفلا هل كلقف
 بطلا ةلا_3# ىلىلا كدا اذام * يعقل مو ىمتش ىلا تدل اذام

 3 بقان خيم اح كاك « بأ ةداس مور 00

 من دشني موق هدنعو ةعمج مون لضفلاب م يليردلا نيزلا ناتثدحو حاطنلا نبا لاق هنعفرصناو

 1 نيزدءاب كخيو لضفلا لاَ ةاللصلا نان لودحورب سانلاو رعشلا 59 نيزكلا هل لاقف

 بط ينأ ادب تدب ةروس ره نم لك كفرعيو كفعأل ينإ هللاو ىلب لاق ينهرعتال كنك

 هوحيم لاقو
 الق يل جرفف * دجب ًارختفم جيش اذا

 الي وط الب> هسرع نإةو # انهدذ كابأ هلالاىز>ًادقف

 ىلع نب نسحلا ( ينئثدح ) هلاجهبو هب يرغم نيزحلا ناكو.هباوجح نم مريتو لضفلا هنع ضعَأف
 قدزرفلا لخد لاق نارمع نب صاع ةمركع وبأ انثدح لاق يرابنالا دمع نب مساقلا انثدح لاق
 لوشيو دشن ةشغ نب سانع نب لضفا' ىلا رظنف ةئيدملا ىلا

 ب ركلا دقع ىلا ولدلا اع * انعاو لجحاسإ يناجاسإ نم

 ساسعلا نب دم ف مديح ) نأ رظل ضع نه الإ هل>اساملاقف هب نيش دشنملا ٠ نم م قدزرفلا لاق

 دس ةساطفسا 2111771:



 مد هبسنو يبللا سابعلا نإ لضفلا ر ايخأ لج

 فاثم دنع نب مشاه نب ب تلطملا دنع نب يرث 4ع ه3 بل يأ نذ- :عء نب سا.علا نب لصملا

 لئاقلا وهو ةمدالا ديدش ناكو مما صفو تير ١ < ذملا مشاه يف ءا رعش أ ناكو

 <00 ىلع ند مرضخالا اناو *

 نع يديؤلا سان ءلا نب دمحم كلذدب ينربخأ تلطملا دنع نب سامعلا تب 1 نيوبالا يم ثاه وهو يلح٠سْسُْسُاُُسُُم ا م ا 02 -ذ#ذآذزذآذ ذآ ذ]أ] ذ ا ]0 ذ ز ذزذ ز | 0 0 0 0 10 0 0 02121 1ذزذ12ذ 0 0 2 ة2ة2ة2ة2ة2ةزةزةز2زةز ز | | ]| ]ز] يت

 يذلا ناكو 4 هيشدح تناكو هدح 5 ليق نم داوم ا ءاو تح يبأ نبا نع 1 دينع همج

 م 0 ليمح م 2 اع تمدقأ 3 ىلاعت هللا هثمل اهافهنانس يدحا ةيتع جوز 2 هيلع هللا ىلد

 كبر ت 00- يفارمم#أ ينأ دهشأ داب لاق هناع فقوق م هيلع هللا يله ي لا ىلا ءادعؤ |

١ 

 )١( ظ رك رمشحأ رق لاقيدعد الاخ ةريغ ليخلاو لبالا ناولأيف ةرضألا حاحصلا ف لاق

 يوللا لاق ةرهسلا نبال ناولأ يفو جزبدلا

  0ب رعلا تباين: ةدلخلا 0 »*# ىفاردت ند م رضخالا

5 
 برعلا نيب نمةدلحلا را نويعلا 22 يف ءاورو 2 مجلات از ءاأ ناولأ نال ص رف 5 كوشي

 ثعبف هلّش هنالك نم اراك هيلع تعبي نأ لس و هلع تل راع كور لل د حا 0
 أ

 ىف هاو رحيبلا رضخالاب يف ح لدو دوسو 00 2 روعتش سكنا كعلاو نوالا مد هنأ يعل لاق م

 رضتحالا ل اطغلاءأ هع يف 1 هأ دص دو ذخالاو سوما اهلا ف لاقو هأ ر دبلاك 4و 0 ةيفل

 داوسلا» ان يناغالا لوقو ها 0 | حا يبللا لضفلا| لوف م انا بحر بص ىنعع 6 لمعت بسلا |

 | هةنع هللا ىكر ساعلا أبد 1 ةدلوتسم ك6 نأ يف م لادبالا ىلع ع هن دج ا لق ن .

 ظ نإ 0 نايعلا اهجوزشف بهاوملا يناقرز 00 ندا” ص يفام ىلع 4 ع يحس ادب هنم تدلو |

 م هأ حتفلا مول رس ليلج يناك اذه لضفلا دح هن 2 لاق 3 ” اذه لضفلا هل تدلوف هع |

 يف يكاقلا هيلع يرج امل افالخ ريغصتااب ةيبتع عبسلا 0 أ نال عبسلا هلك أ هنا يناغالا لوق درا

 ينيروطارصن هأ 00 داووهوةريؤاغلاهبا ودصةرصاقلايدا و دعا ىلا 3 لوقوهوضراع دقق ءأ ل
! 
| 
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 لولا ذأ 7

 رب رياح 2

 يناهص ألا جيرقلا يبأ مامالل

 لا هللا همحر

 مسا ل اااسسوع ه7

 مه ميس سب وم

 « همزتلل ةظ وف هيشاو# هعبط قودح

 ( نيماحفلاب رحاتلا يب رغملا ىماس يدنفا دمحم جاحلا ةرمضخ )

 2 دج | هزيسم-

 # ةيويدخلا ةناخشكلاب ةيدق ةخسن ىلع لبوق
 دا هس مس <٠ ارح

 ) يطيقنشلا ديا خييشلا ةاشألا حيحصتب (

520 
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 قاجعالا جرلا يفأ مامالل يفانخالا تا ل اا رماة

١-5 

 | ةفص

 ا نب ةلجو ناسح راخأ ْ ٠

 توصلا اذه يف يدب ريح
 هريغو

 ا هصقو هر ءانخأو يا ل 0 |١١

 هرابخخاو تركيا نب 0 0

أشلا اذه يف هتصقو هبسسأو ةدعاس نب سق ريخ 0
 ن

 ءرابخأ ضعإو ناملس نب مشا مثاه 5 د

 ربخو مدأ نبا ىلع 1

 هلال ناو ع كد

 هرابخأو زيزملا دبع ى هداك 5

خو هدابخأو مهتم ركذ
 هلثقمو كلام ر

 هيسأنو نيزحلا را 3

او يونقلا ليفطلا سنن
 ةراخ

يصولا ريصت نب ة ةزجح نإ ده بسن :
 اأو فر

 هرامخ اردنا 6٠١

ملا 0 4 ش٠
 ةيسأو 

 هبسأو ريطم نب د راخا ١٠٠١

أو ريشإ نب نامعتلا رامخأ ْ
 هبس

 هيسأو ةعسر لتعم راخا ٠6

 ةيعش نب ةريغم ا ةحرت اسوأ

 همدلو ريشل نب دمحم رامخا | ١

 ْ هرايخاو :فيدس ركذ ٠65

 هيسأو نيسحلا ركذ ١ه+

 ا ىلا يدا حر[



 ( أ

 ص نسحلا نب ىحن 0 حالا نإ ةدش املع ىلصف اهوتقداو املع اولد مهلا ل .ىلا

 راثد ةنامعب 1 دوعلا 75 عاتبا يذلا وه نسح نب هللا دبع نأ هربذ

 هثسو

 ترملا تدب يف ةدللا رضا # ينفر. نم رضخالا اناو

 بركلا دع يملا ولدلا داع ان أد>ام لاس( ١)ىناحاس نم

 بنلظملا دع سه ولا نيز # يهو+> فام دع امنا

 بهذ نم م دنمع وذ و د مهربين نم ةخص موف 1

 برملا تانودب قوق افرش « انل هللا ينب لق موق ن م

 تاظملا ددتع نب سان عبو * همم ينبأو هللا يب »*#

 لوالا فز رحنبالو ثااثلاوىناثلاو ل مالا يقرصل ا, لو[ ل قدس ءاقلاو يبللا سابعلا نب لضفالرمشلا
 ١ زر# نباوكالام نياودم 0 .نف 0 وب رك ذورصصن 1و واع ا 5 لو لا

ْ 
 فيقح كالام نو لم رج سم نإ 1 نأ ياها و 5 ذوناحلا ة هج حرس نا و حب سم ناك

 كلام ل لوألا لقثلا نا جملا نبا ورع لة زر#< نبا نحو ليغأ فيقذ ديعم نطولمر:

 : نا ندر ؟ ولف رد فخهيفز رن الو حسم نال نايناثلا هباتك يف هنا ب و ركذو

 نع( دامح 0 رع :ءلا ول لق 2 محجيرص نإ ,الو رسصنملاب لة” ىلا قاع !اولوالا يفىلودلا بجاخلا

 هن ذاد 3 نأ رثذو لاو لو ف.ةذ هنآ 0 ىلا نبا هقفاوو خ1 امهف ةقئاع ن ,ال نا هيب

 مهاربأل هنأ لاش للم لوالاو سدا ملاو سماخلا يفو للهر فق مح ثا فاو عبارلا يق دلي وخل نا

 يوللا سام معلا نب لضطفال . رع ناك ناف تالا هدو د 20 او سهاخ ااو قحسال هنأ لاقيو
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 اهاو ا هل ةديصق ن . + نحل ةبونرك نكد هرضخحالا اناو * 0 هلأ ةد.صقلا نم سلف

 بعأو بايشو وهأ كلعل ان بشنأ مينادلو ى أر باش

 باطععلا لثم تي يف اذ> نع * اديو يك“ قرفملا بلش

 اهف ييأاة دي هىقلاو يلع - سولاب ىلم هر فيي قخ ماها نيتيبلا نيده ٍِق

 تلا ل نو :.ه ةدلخلا رضخا 0ك يفأ رعب 0 رضا اناو

 هلوق ابلوا
 بح خ.شلا ايصو يناصتو برطنيح الو خ..ثلا براط

 ءزخل |هيايو رشع عببارلا 0 زملا مت

 2 0 رمدع سس 82

 هيدس و يوللا
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 1 يم حل نب : ) 0 (

 ١ ىلع لذ دف ةئيدملا يلا جر> هحح ىضق املق اجاح جرخ 0 ل ينثا أ نب رمعم ةديبع وأ

 001 1311 لل يانا ريشا نم قيزرفاي هل تلاتك املسم مالسلا ةيلغ نيملا تب ةكب

 لوقي يذلا كم را

 ماسك هن رايز نءد ىلع #* زر نع 3 0 يدفن

 0 اذا يةرطيو # هأ رأالحببسأوىسمأن مو

 ' لخ دف دغلانم اىلاداع َّ ينع ج راف ب ا ال تلاق هنم 0 كنءءسال ىل تنذأ نيل داو لاق

 لوح 2 تا وما ناسا ا 1 تلك از لع 00 ماعرف قدرت اي تااقق ابلع
 00 * 0 حاط ءايجلا الول :

 رارسسالا تفعو ثي دحام 5 »نا ايثار نجار ©اذات تاك

 00 ع 2 0 0 كتسليخالا

 اهوحو ثلاثلام ويلا يف ايلا داع 2 0 هب تاع ع نا كئمسالا ىل د1 نيل هللاو "كاف

 قاتلا رخش أ نوم قدزرف اب تلاقف | ابيعأف نوم ةدحاو ىلا قدزرفلا رظنف.ليباغلا نماك تاداوم

 لو ثيح كنم رعشا كيحاتس تبدو تلاقف نأ لاقف

 انالتق ني 5 5 اتيليه رص نع ايف ا

 اناكرأ هللا قاح يقحا نهو #* هب كارحالو يتحبالا اذ نع

 مالسلا ةدارا ةكهنم كيلا تب رض اهظع ع كياعىلنا ملسو هياع هللا ىلد "1 1 ومر تنباي لاقف

 اياتملا هرلهَو قر همم ليع دق ام ىو فلا أ ند يمل١و يبدكت كتنت قا ر> ناكف كنلع

 يف دأو ينفك ىف جردأ كَ عي ا ناف توما يد ةنيدملا قزافا ال ىلعلو حورو ودغأ

 العر انج جرش ةيراخكاب هل ترماوسك تكحضف هتبما يتلا ةيراهلا ينديةيراخلا كلت ر

 يسفن ىلعاب كر 00 مى نسحا قدزرف اي تلاق مث اءّئافقا ' نففدي نا ىراوهلا 0

 لفوالا ىلع نب دحا امدح الاق ىرهوذا ريزءلادبع نب دمحاو رامع نبهللا دبع نب د |(ىنريخا)

 هللا. لوسر ذنب دوا ىلع لصي م هنأ مشاه يب خويش ن٠ ةعاجوهتمومحو هيبأ نع ينا ين”دح لاق

 نب دلاخ ةئيدملا ىلعو تنام اهناف مالسلا هيلع نيسحلا تنب 0 ماما ريغب يلسو هيلع هللا ىلد
 اوندحمال ميا لسراف ديدش رح يف رام ا لوا يف كالذو ةزانهلاب هونذ اف هيلا اول_سراف كالاا دنع

 يح هبورظتي اوساحو ا ىلع ىلصملا عضوم ىف علا عضوف اهب اع ىلصاف ىلا 2

 | < ةورطتياولاز 1 < رمهملا تءادف ءيجأ يت 10 اش اه اوندحمال لاقف هيلا اولسراف روظلا راد

 اول سانا ثكمو ءيجب ملو ملا تع ف مه نذاي الف هيلا نول دري كلذ لك ءاشعلا تيلص

 هيلع نيسحلا نب ىلع سعف نوئرمصتو اح ام اهءاع نواصي اولقاف اوهاقث ساعنلا ميملغ َقَح

 صماخلاب ىتأف لاق نت نأ موق نظ امف كلاا دبع نب دلخ دار 1 ل  مالسلا

 هدنع فرع ناكأ ا اراطع يلعاف يناملا هللا ذمبع نب دم اممحَأ نب 5 ضم و نا لو> تعضوف

 اع ام اف هن« عرف دقو حيدأ قى ريرعساا لود 3 3 5 د ا ا ادوع
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 1 صل ا قصب هوم د جت د ا دم ١ صدع د هد مم حج هج حصل بل محم حط عمايل تدل كدا تقتل“

 ماننس اا عم ليغ ةسداسو * سمح نوف ناتثباو ثالث ش1

 ا 4 ا 97 يدنع انزلاب تورقأ كسفن تالضأ دق الإ كالظأ ام ناءءاس هل لاقف

 ! لاق 1 لجو نمع هللا لاق امو لاق لش مل لدحو نمع هللا لوقب يف تذخأ نإ لاق كباع دحلا

 ناماس كحضن نولعقي الام نولوةي يلو نودي ماو ل 3 أ رت ملأ نوواغلا مه ءبتي ءارعشلاو

 ميد نا 0 علخو ةينس ةزئاجج هل سعأأو كلفت ّنَع تاردو ايفل لاقو

١ 

 ' برمعلا ن. موقب هسجم نمر و 2ك ككل 1 نع ذامد ناسغ وبأ انثدح

 1 ا :تحاضصق اهسشن ن 3 اهدوارف مم ةيراح خلاد ليالا يف ناك 1 اف 1 31 اونسحأو ع

 نأ ىحمأ هب لزن يذلا ليعرلا' هل لإقف ميهيو ركفتي لعطل 01 ا ها موقلا
9 

 3 0 دقو ةغار ا نيب اك ى يتكلو ىن كلذ امو هللاو ال لاق ةيراحلا هذ نا نه كورا

 ظ اقف ردخا
 راع تكراوةيزخم تاحر © موق رادب تالح ذا تنكو

 دشني بكار مهب ىم نأ دعبام هللاوف لاق كاذ نوكي نأ ىمع لاق اذهل نطفبال هلءل لجرلا لاقف
 ةماعلا تدبلا اذه اهف ىلعفلا كيدن هريعلا ير ةديصق مهدشن اف هنع هولاسف تديلا اذو

 اففيإ

 تصصس ومع

 ماهع نوم ن "خه رد # دور * هناك نغا ىلع كاوا ير

 مالحالا ن طاوب لحب نعيف ١ 4 ٠ و هس وح 0 تاه.ه

 مالا_سإ انلوسسر قارا اموب نإ اهل لقو داع ىلعماللس م رق

 :قوحسا هرث ذو ملا نبا 0 رس لا :ىرخم يف ةبام لان لبقت نان حيرس نبال ءانغلاو ري رعشلا

 أ أنبأ ةنأب نب (وز<ع ركذو) ىحي كودعلم نم هلو دخأ ىلا ةييش : هش رطلا هذه نم

 ا 0 الن جرس نبال هيف ى نب ىلع ركذو هس رطلا هذه يف عبارلاو يناثاا يف معرس نبال

 س ىلا هيف نم سانلا نم 7 ىلع لاق ىلعس ولا وه لاقو شدد كلذ ركناو ثكلاثلاو

 رضتلاب لق فقع لدول ةقدزا شمع 5
1 ” 

 اقلح , ايرثلا محن اذا ىتلب * ادعاونواليازن نيقشاعنم

 زمام 1.ع قرف خطر دو ةقرا هنا (ا اي انف
 رش حايص هلاقرب اذا ودع # اهذلأو ةلبل منأ انأب

 3 وس 70 رصنملاب 3 ليقأ فيشذ ديعل ءائغلاو ص و>الل سس

 مد ةنيكس راج ىلا"كثدمحلا مجر 0

 اسي رك ذو يبشلا ماع نع ينةثلا بوقعب ىنأ نع ىنئادملا نع زارا ثدحلا نبدمحا:يورو

 (رثغ عبار - يناغالا ) 3١



 (أؤؤ54م)

 ١ أ لوي هلو

 ءا رفا ونار حا *  ينع لوقلا يحو 5

 ماحرلا ع عمتجم هيلا كاذو *« ايرثلا كد_عاون هل ل

 مانسلا عم ليم ةسداسو * سمح نهو ناتثثاو ثالث

 011 الا قانعأ ع هو# ىلإ نشءطيمل ىلإ نرخ

 ورمع نع يطسولاب جزه ايفو يماشولا نع رصنبلاب لسمر فيف عماج نبال تايبالا هذه يف
 ا | (نرحأ): لطضواب ليش يان عماج نئالدف نآو ملل جربلا نأ ندج رك ذو هنا نبا

 قدزرفلا لاق لاق لين دم ندع لاق ةفلخ

 در اك شارلا را ةماق نينا نم يناتاد اه

 ا ليف ءائعر 2 اتلاف ضرالاب ىالح رت وتسا| اف

 هل اسم صر . جانس نم 1 « ان الكطحو دق نيباوب د

 لاك 51 لعاو ةيرايل لاو وهو ةندنل نع ناورع هعزآو هلع شرف كلذ تكتف لاق
 (*)سأيي مل امرو ءانغلا وجر * ةسورحم يتيطم نا ومما

 (#)سرمتملا اذ كاذب لع حلا # ةنوت ةفحصل ينسأو

 لا هيد لع حملا + نكنألا قوز رتبت 0 0

 2 3و2 اركيلبا تدعو 6م نإ نال يناجأو يي >حرد و

 سس 7 فيا 7 16 اثني سفن رادو ل 15 7“ 2100-1-77

 0 030 ع ام وهح )2

 لاقف .هابإ ةتضقانم ف ريرح كلذ زك ذو

 دتع ملو تللض اولاقف * دوم 0 كس توشو

 ما هيف لاقو انالث هل ناورم لات ين!

 مراكملاوالعلا عانْنع ترصصقو #* ةماق 0 يفز ثيل

 د.غ نب ناميلس لاق لاق ةمش نب ءرمع انثدح لاق ريرعلا دع نب 2 را ) نابد.صق اهو

 هلوق هدشن اف هتلق رعش و ىدقنأ قدزرفال كلما

 رك مك ام ادعو 000 »# فزدت تك امو نساشعا تقرع

 هلوق ءدشن اف ىندوز هل لاق 3

 ىلع تءءطوضاضتفالابت .مد يأ تدلك ل © ماعتلا صير نم حشا نو ان ةياورلاو (١)

 ها تاعرتذم ريغ يراذع نه ىأ ا ىلي نءءطب 1 خلا نءقو قدزرفلا لوقو تضاح اذا تاعؤ

 مرا تان ىف حيضوتلا دهاوش نم تيلاو ءانغلا لدب ءابْللا ةرووهغثملا ةياورلاو (؟) برعلا ناسأ ظ

 ىن هموت ةفرحصا يننويحو يورو («ر نونلاو احلا فدي هرج ف ناو ع دارا لاق |

 ظ : هد نتن اح اع قع ظ
 ل ا ص و ب يس م صوم و صمم وع وصمم



 م 0 ١ ا يع ف

3 , : 0 0 : 2 
 8 ع 5 ,

 نجت 8-7 7 ا
 5 -- هونج لا - ل يعج حا 7

 (أ151)

 ١ لوةي يذلا كك .>اص سلا ريرح ةيوارل تااقف مه نا . ناك يذلا اهل اوك دف م تنذأف املع

 مالا. يمحراف ةرايزلا تقو * اذ.ساوبولقلا ةدئاد كلةرط

 سلا صود>الا ةيوارل تلاق مث هرعش حبقو كل_.حاص هللا حبق قورطلا نم ىل>| ةعاس يأو

 لوش يذلا ك.حاص

 ترةنيعلا هبام يد نسا 8ع ءا رهام ينيعا را

 تلاق مث هرعش حبقو كبحاص هللا حبق حكني نا, كءحاص بحيفا حاكتناا نم اهميعل رقا ؟يش سيلف

 :١ .لوقي يذلا كيحاص سيلا ليم ةيوارلا
 يلقع نم تافامل اهبالط نكلأو # اهيلط ام يعم يقع تكرت ولف

 ا بيصن ةيوارل تلاق مث هرعش حبقو كيداص هللا حبق هلقع بلطي انا يوه نم كبحاصب يرا اش

 . لوقيئذلا كيفباص ندا

| 

 دتميسسسم_

 لاقالاه رعش حقو هللا هدأ هادعإ اهةشعتب نحيف الا هم هليرا 8 ١

 دم ا ميعاذ نم انزحاوف * تما.ناف تنحام دعدب مها

 يدع َهِلَح ىذل دعد تحاصالف © تما ناف تد.>ام دع دب ميه

 لودي ىذلا كب 0 0000 ةيوارل تلاق مْ

 * اقلح 5 م اذا 0 + 0 السإ ر 00

 يف مم 1 خلع نم 0-0 لاق اشاعت لاق الأ .ه يا 1 8

 00 ا هنأف الارمح الا موه ُى كاد ل ىدع ب 1 يل 0 لاق 4م تقلا و مولا كلذ ١

 لوش يذلا ك.>| نيل ليخ ةندو الل تلاقف لاقو:ةياورلا

 اهءالك ىلع ىح ال ةليث 2 يلدوشن م ا 2 أ امف

 راعشالايفو هل 2 همسأك الام .ناكو ةرعش يف اقداض ناك 1 0 هللا محر تلاق 8 لاق

 انف ايننن 'انيهرت ذن نع رانخال ايف ةر 2

 ١

! 

ُ 

 وى

 احسعس وص
 2 نيرا 2 »+ ةماق يناس“: : ا هد م

 21-- لست “8 ما ل يحأ »* ل أملؤ

 0 اوساوبو يعاشطا نع رم“ دا ل هر يححلل ءان ءااو قدزرفلل نعشلا # لب وطلا نيد صوتا

 :دح لاق ريهز نإ دمحأ انادحو سنوي نع مالس نب د غي د ناقل هناك قالت

 عاقولو لاقهطقير رذ اللو عاقو اهدح اللاب نامالغ قدر رفال ناك لاق ساوب نع مالس نب دهم

 قدزرفلا لوقب

 * ا ٍشس 2 1 2 كر 5 لفلإاام اذا فيطل



 ال ا الا
0 
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 ةفايض يف ع.تجا اولق هءاع افوقوم ةمش نا ر* نع زيزعلا دمع ن نب دعا يرحاو م ا

 مه تنذا مث امايأ 06 تخول ريش 0 قدزرفلاو 0 مالا || هلع نيسحلا تل دك |

 دق ةّكضو اهل ة 4ق صو تدر كا 8 " م,.الك عيسأو ام الو مارب ثددح تدعَقف اه ءاع اولخدف

 ل اقلا 0 تلاق اذ نأ اه || 1 لاَ قدزرفلا م 0 تللاقف < ع ,داحالاو نامل تور

 0 سشرلا 0 26 2# ةماق نينا ند نإ د م دع ْ

 هرذاحم نك 7 ير ' ىحأ * * اتلاقضرالا ب ىالحر توتا امل

 5 لحل زاحعأ يي تانقاو د انياورءثد ال سا الا وهف رات ةف

 5[ صب جاس نه رمحاو # أ: : الكو كك نكد أون رداا

 قْلاو للا د حم نحب او كاع تريس ع كانو اهرب ءاشفإ ل داع د اق ت 00 لاق

 لئاقلا 2 تاق اذ نأ اه لاق ك8 تح م تااَقف تح ر>وأ مالوم 2 تلو 6 كلهأب ْ

 مالاسإ 5 ةرايزلا 0 # اذ نلف بواتلاةلئاص كتقر ِ ْ

 مع دوم ند 0 # هنآك رع لع كاوا 2

 مال ريغ ناكو -كاذ"تاص ول © انآيدح يذلك كدوع دك

 # ماول الو فادال لايم امر تدر لَصاَو أ ين

 دلال دع + فش كفو فيقع تنأ اياك كشام الد تلقو اهدي تذخا الوأ تلاق معا لاق

 لئاقلا تنأ تلاقف اذ انأ اه لاقدر 3 كلان يك و ع تاخد مث كلهأب 11

 / عبرأ قئالخلا 0007 قئالخ كنها داو
 عوطا يحج لاا اكمفدو # ان صا لهاجلا مف هدب قح كود

 عدمتي وأ تدعإ ذإ كاشيأ لال مك يرد او

 مْ امو 1 احد 7 ا 0 قأعاو قاد الا يال 2 |: ءداه 0 تاكو 6 تأااق معن لاق

 لئاقلا ا انا اه لاق بدت كا د 0

 : راغصلا ًاعنلا ىسفُن تلق »* بدأ اص لا نأ 0

 راضتنا اه سدأف ا اذإ د اهادد مودو# 1 ىدفت

 اال هلع تاخدمأ كلهاب قلاو فاالا هذه ذخ اراك انتحدمو اراغص انتيبر تلاقف مأ لاف ظ

 كالوق تء«سذنم كتي ؤرلةقاتةنم تازامهللاو كل ل وهنو مالساا كثرقن ينالو. ليحا,تلاقف ت>رخو

 دعدلا اذإ يلا ىرقلا ىداع 2 ةملل نكسب له يك رعش تبل الا

 دمع نهدنع لس لك »* هشاشن 0 ثردح لكذ

 صزالا ينأ نبا ينريخا كلحأب قألاو راند فاالا هذه ذخ ءادهش انالتقو ةشاشب انثيدح تاعج ظ

 ةيوارو 1 ةيوارو هل وج ةوار هني دملاب عمتجا لاق يريب زلاهللا دع ين نع داج م لاق

 تب 1 ك 0 يحاص ل هيحاصل مهم لحر اك رفاق صوحالا ةيوارو بدصت

 اونذاتسا تح نوداهتي ورش رهشلاب اهرمدبو اهاقع نم هنوفرعإ امل مالسلا اءماع ىلع نب نيسحلا
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 ضني 777976 ©7؟7؟”[“؟““؟©ًطً[طضصضف 2 2 6؟7؟؟©سسسسلللل شف 7؟7؟؟؟ت7؟؟” ©6907 مش ا

 هرحوتف راخلا ءاملاو قايرتلاب اعدو ةرسصاخاب لعأ هارا املف هيلع نوم لشنرف نك ةخبشم

 ادن 1-6-1 ىلا له 8 يف لاَقف درب كب فو هب يلف هن داعا 0 0 املق ماعطلا عقرو

 اود رانإا 3 ص رعل وبا نوعر 0 كا 2 هه كحاجحذ ْنَع قا هل تل 7 جاحدلا

 :مكسجلا نبدمح ع نع خش يأ نب نايا 5 هللأ دمع نإ دعا( قرشا )العر

 مات 5 يفا 2 هللا ملت تلاقي ةنكس ىلع اوءلسمل ةفوخبلا لهأ ن* موف ءاح لاق . لو نع

 ةريغص 0 يي ١ وقلت هدو ىأ او ًايعصم يجود و الغي 1 نيسحلا ىبأ ماتقو اب لع يدح

 توهس ذإ ريس هلآ ت اذ هو امس لاق يف أذل نعدمحأىب 3 ) 1 ( 6 قواسراف

 اذه ان 3 اه راطق دماقأ تأااَقف نإ 98 ندع ن ه ثالأث الو نإ لوشب ليالا 6 ودحن اب ايداح

 م ا سب ابا مالغأ ت تلاقؤ 4 7 ىد كيذا 4 ءاط لاطف ثالثلا 1 هام هلم عمسل يف 7_0 لحرلا

 ةيلالادنم ىف 5 هللأ هحق تلاَقف 4 ورءع م 1و مونلاو ءاملا 3 كلوش هت كاف + لا 6 8 هلم عوسأ

 المح مقلا ءاطعأف هلاقنأ لحي ىوق ىل» دل ترماق ةنكس عمجح يا | ىنئادملا يئثدحو (لاق)

 امل لما ىلع امش فلم 9 قالاطلا هدىع لاق 3 هاواطعأ هلت لاق هل 5 ا املف اف عض

 ىلع نب ملاس نع ةيش نب روع انثدح لاق زيزعلا ديعنب دحأ 0 المح ل. م هج

 نمتطقسف راسا يعرت مالسلا هيلعزيسملا تنب ةنكس تيار .لاق برح نب نايفس نع يراضنالا
 ينرخأ لاق ىمهسا ةفاذح وأ ينن دح تايزلا نبن وره (لاقو) 5 تمرف ةعباسلا ةاصخلااهدب

 اماف راما ن طم يدب ربلا هل لاشي رصف يا ءاروزلا اه | 0 افا ة هد ا ةدءلط ٠ نب 0 دحاوريغ

 اهيل>رب تلامو هف 0 ىلع تساحف لب ل تءاح ع يشك مع راو> اهعمو ثحر 3 كاك

 (لاق ) ءاروزلا ن مريخ رصقلا اذهيف ةعاسلا هذه هللأو نونغملا دل ف اذه تااق م لع أ يف

 نا ناس بلاط و نام .هشاطأ عاشم ن 0 ةراخاو رع نع هم هربأ نع لفوللا 1 تب نع ينادح نوره

 اههحو ا 9 ترك يد !م 5 ع 7 ّق ها »0 تدحرذ مالل_لا هب هلع نيسحلا تدب 3 -#

 لاَقف هيف تعقو دقام ير الأ هل ت ةف اهءدخ يفو اهلا اماهقن» سيفارد ناكو اهبام مظعو ا و

 0 ممحأ | اههحو دإ> ق-شو 0 0 تأاأف كاحلاعأ ق ىد مالا ن ٠ كا عام ىلع نيرربمتأا

 ةيحان اه يت>ام عقدا ف ره ةقدشلا يم اهعم ناكوا , ولع ا يح ام ا ن* محللا

 3 0 3 سوا معصوم ىلا نيملا درو 2 «ه>-ر اف لاف اهع نم ا || قورع لاسم

 ناكفاهسع رحوم ق قف زازا كال رت ر ا ىتبو هنم تئربو اع كلذ لاز 0 أ امم غرف ع

 نسحلا (ينربخا) اهنيع يف الو اهرظن ىف كلذ رؤي ملو ةنيزو ىل- لك ايدول 56

 مالس نب دمع نع ليعمسأ نب ىسع ينريذأ لاق هيو رهم نب مماقلا نب دم انثدح لاق لع نا

 نعهسأ ن .: ء قدحسا 0 ذاع ( 5ك لاق ضم يأ و لو هب ينريخاو ينئادملا نع 2-00 نع

 ةريك ضوحانواو ةريغص يود لصالا لعل 0 (

 ار قلل ل 22 جت 203 202 5590 72 د22 101021 1015 1 ا 1 002 ا 2 20 2020227 تك 1 2 1 تم ط2 و ا نع وا د دع ع عع سس عسل
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 1 ا
 5 لع تطرش اعاو رهبشا ةعسب ب هدئالو عم هتبيغ تركذو ديز ىلع ةنيكس هندعتساف

2 

 ا *دجاف رعاشللا كعف ةناخ يهف هدير احر ا م 1 هلام نم "يشب ني وا لاح و ا ةأسما |

 لقعم ن ا ثعلو رءع يف ندع لاق هللا هلعنب 1 بأ يف ب هدد لاو اههعللار ا ا 0

 ةمطاقو سلاح دز هدنعو هيلع اناذدفؤ هءعاضق اة لاقو 0 نبا ىلإ ىدحشالا 3 نا ا

 آو تلاقق اهدج و اهوا>دأ مز نيا لاتف ةنكس تءاجو ةسااج ةلجحلا يف مرح نبا ةأرما
 تاعءفذ ةداسولا هذه ىل ين “أ ةيراحاب تلاق تاخد اءاف اهعم ن لحدا يدنالو يعدو الإ ليندا ا

 ةئبااب 0 نبا اط لاف 2 و هف و> يف لدد داك : ىد> -- ديز قصلو اهي ءلع 00

 ةرعشلا ىرييذلاك كاياو هللاويفا ين نه ت 0 هول تلا يد 2 5 دصقلا 3 هللأ نأ نيسحلا

 نب ايدل ت تااَقف كب توطس ! زاخر 5 ب 0 هللاو امأ اها لاقف ه4 .عيف ع هلا قي هيحاص نيعيف

 0 انا يودعلا 3 آن أ لاق كلذ اغا املق 6_3 م هيومش و دع و لاو ل انرف

 تااقف مهلا نأ ن ؛ هللا ديع ن 0 تألاق اذه ند اهل ةالوا تلاقف ماشت الو ا ضءأف

 هللاو امأ تلاقو مهلا فان ضِغف نشب ردا كاخرإ تفته مث كترضحي مها انآو انيه < كارا

 كوأو ىنمتشت هللأ ودع 0 44ص كلام :ع ىدووبلا ديعلا هللاو اوفكل ا ينامحأ ناك ول

 1 ُِش نبااي ٠ ءاحيرأ ىلا ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مهجرخ ا مهيدي ةباتض دوب عم جراخلا

 تار ,ال هللاو ديزاب كب ىنثسعاام ت تلاقف اهل عضخو اولكو ادبز | 'رضحا ملاق هتمتشو اهمتشو لاق

 ددر هاف ادبا ةلمالا دعب ينآر هال هللاو كيلا دوعأم رهشإ .ةعيس كيراود عه ث َ هلار راادبأ

 عاتسلال قاشإ وهو ةل>1ا يف اا 2 مزح ا تقر 5 كل لوقلا 0 2 |

 تلاقو ديز ىلع نيمللاف الإو هتعداام ىلع ةن دب تءاح نأ هن 0 نا اء م 2 مث هب هقف كلذ هنأرما

 اد نوح رخ مث تءاص مزح نباو ادبأ ةلبالا دعب هللاو ينارت ناف ةرظن ين* دوزأ نايعاأي هل.

 ل ا ا ءالاف ا 21قفورادلا طسو يف انرظتاي وهورر ردا دبع نب رع لا

 نب ا دما اق دع نه اديز اعد مث هنطب كك 2

 أري_> سانال تعمس ا ا تلاق لاق همع نع راكب نب ريد زلا انثدح لاق 0

 اواحو هو ركناف مئاهيف 1 ع هتحوزنف فوعنب نةرلا دنعنب مها وا ىلا 5300

 الا تتفتلا مث مهاربا حاكت تبأف تريخو جاجشلا ترثك يت> ةرهز يف |ولتاقف اًؤاحو

 تايزلا نب .نو ره لاق) أو تأ ينأب لب ن تلاق ريخ مويلاسانال ناكدنا نآلا 0 تلاَقذ سا

 اك, دير جوزت لاق سما نع ىدع+ نب مْيطا ينادح فسوي نب مساقلا ب ناو دسبا

 ةزوإ عدب ٍ نكس هعم ت>رذو 06 جر : ار لإ نو ةنكح نافع نب نايَع 0 ْ

 ىلع ماعط اهممو. تجر راثرد ةنام ينطعاو هعم هل الإ ةبك اف الو اطيب الو ةجاجد الوا

 رم ةملغأ لئقأ قابطالاب ءيح ااف مدش نأو أمطلاب ترمأو انازن ةلا.سلا اند 1 لف لاه هس“

 اللاو قايرتاا اوتاهرو ماعطلا اوعفرأ هللا مسن ينرصاخ ءوألا ار اهلف ديز ىلع نوملس راصنالا

 قوسلا نمهتررتشا ام الإ لك رف 6 كك نمو انج دول وقرتسلا ىداهرع وع لمقطع راخلا ١
| 
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 ىلعنب نسل نب هللا دبع ةّكس جاوزا:لوأ ناك لاق: سصم نع سدت وأ 1 2

 غبصالا اهيلع فاخ مث ةيراج هل تدلوف بعصم اهيلع فاخ مث هل دلت لو اهنع لق بلاط نأ نتا
 نعاع 0 ًاقادصاهةدصاف زب ردا دع نبا

 2 تنافا م تاخد اذاف # ةيالث“باع + يف ةنكس 0

 ارااهف باكو معلا اح # هعرز عباس لأ عيقبلا نا ١

 اعنا ا اهقلط انلاوأ اهجحوزن: يتح اناخا ا 1 0
 اهفلاخ الو روظنم ما اهتاخ ثيحامء يه ناو هدير اين ايتعالو اهريغي النا هناع تطرف و ينامالا

 نيموب ا تراسف ام جرح اذا سل جرخا ينامعاان هل لوقت تناكف هدر 00

 ديع نب ناملس هل لاقف ةك٠ ىلا انب جرخا تلاق كلذ هنو عجر اذاف ةئيدملا يلا انب عجرا تل

 ديع نب ميهاربا ماع فاخف !,ةلطف اهقاطف اهب فت مل نا ّط ورش اطل تطرش دق كنا عا كلا
 مهارباءاحف اهريخم اهلا ثعبف ليع.ساىب ماثهملا ودمار ياخ كلذ ءركف فوع نب ندع را ١

 اهوري>و ف رصناو يزال كريخ دق كا اال لاق همالك مهسأ ثيح نم 0 دع نبا

 ينهوجلاهب ان ريحا اهف ر 5 يباكلا نبا امأو ) حاطتلا ؛ ةييش !م.اعىلصف تتامو ءدنارا ال تااقف

 مث اهرب مو تامو غبصالا اهجاوزأ لوأ نا هذع مكح نا نب هللأ دنع نع ةيش نب 7 ش

 تدلوف ىعصم الع فاخ 2 نيرق هل لاه يذلا نامع هنا هل تدلوو لاق ينامعلا ورمع نب ديز

 ( ةيش نب رمع لاق ) امب لذ دب ملو فوع نب نمارلا كغ نب معلا ١ اع فاخ مث ةيراح هل

 نيبناكو هللا دنع هيخال للءاع ةرمصتلاب دئموي وهو نيكس بعصم جوز , لاق ي# نب دم ىنثدحو

 هف دق نيالا ةتمرب هان يذلا وغو نيكل ارا 1 لوسر هيأ نيب 5

 عاج الاه سفن تناك سالسلا ونا انهرك اهب انانأ دق ْ
 سلا نأ ةصق تسيلو ىحي نب دم نم ظاغ اذهو هعضوم يف ر " ذ دق ءانغ رعشلا اذه يفو

 لكلا لأ لغة 17 بعصم جوز ' الو ىحي نب دمح لاق ر 2 مم يم اعاو بعصم عم

 ريد زلا نب هللا دع ىلا سال لا ينأ دي ىلع ماه نب هلا دبع

 اعد ديرباال كال حصان نم « ةلاسر نيئمؤملا ما غابأ

 اعابح دولا تاداس تسو *« لماكفلا 92 ةاتملا عضل

 اعانرال . مكتبا ام تباو ©  يلاقم "لوقا ضةخي لاو
 هللا وقد لاقبات كنا ادع "5 اءلفهبهءاح الا اناتك دحا هلطعي النا هاصوادق ريب زلا نبا ناكولاق .

 21و ال اممد نا لات ب اولا ةأرما جوزت نم عترال سبت أل ليلا ا

 را لاقو رس | ىلع ء يجب نأ هسعأو ةرصلا نع هلزعو هربا ىل لو هقيس دمغأ ةرصبلا

 هرياو 4ف 06 هللاو هللأ د دع نكل كاقف كلما دنع كلذ هلوق مل مق كلب هللا مع 9

 نامع نب ورمع نب ديز نا رك ذ يرهزلا باهش نب ىبمي نب دمت ينربخأ ديز وبأ ( لاق ) هريخو '
 | 0 ماقأف ةنيدملا ىلاو ذكموي زيزؤعلا ديعنب معو ةنيكسل ًايضافم هللاه ىلا جرف نثايغلا



 لق لاق نوشحاملا نع يم 1

 0 نا 38 يلإ اتمصتخاف انآ ل اة كاع تلاقو كنق لا انا ةحباط تدل ةشئاعل 1ك

 او ةنكس تكاقن اع لح ا ياا تنانامازو انف حاماف ةنيكس اح انما ك0 نيضقال لاقف |

 ظ لعن نع 0 ا ).نينذالا ةميظع تناكو نينذالا تاذ ةشئاع يمس هيا تناكو هللاو يب
2 

 00 نك ال بطخ لاق ىنئادملا ان”دح لاق ث را ينادح لاق

 كك | . رع نابددو ( رمز لا لاق ) هدءضفتا لا هلا امد اه ا

 ىنعل يخأ نبا لتق دقو را ال اهءأت تاققاورم نا

 ١ ع 0 0 نير«اهردع ا نأ نإ هنع :ئشانرلا ن نو يدسالانبتحلا 1 00 امف ر 35 هناف

 ا
 ا نيظغيملا ضع 4 لاَوف ناوصم كك رازع هلأ دنع نإ غنبصالا من 3 ريد لا نب بتوصم» 2 210 1 أ

 عبارلا 2 ام تاكد اذا 5 ةياللع تانس 1| يف 2 5-5

 غلب و 0 يحسأ هلسسدم اط يني ةجحو ره ضررا نإ هيلا تدع و رمد ىلوتي ناكو لاق

 | لخدب ملواوقالطب املا ثعبف ةنيكس أ 0 :كف.هياعاهم سفن اهايأ هحوز كلملا دعا

| 
 00 | لزمملا اذه مسا 5 تلاقف لزنم ىلع اهشنر طيف اهب اورصو دان اهعتمو اهم

 هاور ىذلا ربا اذه يف مالس نب دمحم ( ركذو ) ادبأ راما فوج لحد ال 21 اهدلاف راما |

 اكوودم تدلوو اع اء عبصالا فاخ نامع ن هللا كيع نأ ىعاز آلا رذعد نإ تيس نء ءتقنا

 اا يف يو ىلا ام انا ا يعاز .لا ند امنيا ار 4ع 5 نأ هللأ د: 6ع تل 5 كوس 1 نك

 ىفأ نبا ( ينريخأ ) هن. ندحأ اهنال امسحي ىلملا حضفت اهنأ ديرت هحضفتل الإ هاا ابن لاا هاو
| 
 1 ناح ىرلس ن رع يَذح ء نب ميطا نع هيبأ نع قدما نب دامح انثي لاق مرا

 مثنافع نب نامع نب ورمع نب ديز كلذ دعب ١ «حوزت م مازح نب مكح نب رمي دنع تناك ةنيكس ١

 هيلا تثعبف فوع نب نرلا ديع نب مهارب ١ امطخ بعضه لتق اماف ريب زلا نب ؛ بعصم اهجوزا

 امطخموسو هيلع للا ىلصهنلا لوسر تذب ةمطافنب ناملا تتاقكم ىلا تنال كفك نم غلبأ |

 تلاقف طحن ايعالضأ . تداك ى لق تدوتو ةكس ةيراح ةناث ؛ اموي تلفت © لاق كلذ 0

 تلاقف هب قثن اط ىلوءتعدف سرعلا ينعت ةيلج رادلايف يراد حا تلاق كليو كلام ةنكس اط

 تا هف انا ادب دق هنع كعفدي ىذلا نأ هل لقث فوع نب نحرلا دنع نب مهاربا ىلإ ىهذا هل

 حمج ينب ن* وف نايغاو ةرهز ينب نهةد مجفف مشو هع هلع هللا ىلد لودر ا

 مهريغو نس> نب نس>و نيسملا نب لعملا لسرأ مث الحر نينامث وأ نيعبمس نه اون مهربغو

 نمحرلادمعنب مهأرب ١ جوزتت 0 7 ةهفسلا هذه اولاقو اوءمتحا رب ا مهانأ ملف مثاه فب نم

 اًؤاحف اصع هع٠و الا ناسنا يب نحر ال اولاقو اوم.تجاو مشاه اونب ىدانتف اولق فوع نبا

 كعموب مم جشف او>اشت ىح ةرهز وثبو مه اوبراضتف يءه.لاب وبرمضا لاقف 0 ا امو

 اذه ابأ اولاقف اه | اواذبدف تيباا اذهيف أولاق 5 نأ مثاه اوين تلاق 1 * ناسلأ ةيامن نَ 06

 عدرالا هاياوزب لاقاوأ هباوخح اوذخأو اهولح م واط سف قوراط ءا 0 اؤاح 00 7

 نوره لاق # ةديدش اهم آلا هاو عام كلا ةليصرادلا يف تيار 1 0 تااقف ةناث ىلا تيفَتلاَف

 7 ا 7

 ١ 0نب--ب-ب 007

 500 ااا اااذذذأأ]11|]ذ|1|1ز0ز]10]1 12121212 102020 2 0000



 (أؤةأ)

 ظ ف ابا تندحأ هتبرض نه هعور ينتل>دو اهرسكف جرسلا ةرخؤم يف عفوذ هب ينامرف 5 عزتتأ

 | يتافاوف جرعلانميالوم سلغو اليل فحم مف امرمشنو ةلخا تمهف يال وم لحر تيفاوو ةلحلا

 ' طفغسو ضكر لاهب رضا ذه سرفلاو نر دكت جرسلا ةر>ؤمو ةروشنم ةلا يارذ ليحرلا تقو يف

 | تينا تح ينتحتسام كلاقك اما كيو ىلكاق .هيقدصق ب ىدسلا نع ىااسف كانتا را
 ] هريخ نع 0 هتلاس اهافاواءاف ةنمدملا فاو هت تاعاالوتنيخلا ل له 3 عكف يس يق

 هنع كقدصي ىريخ نع هيلس : ىلع نيماوهو ىع٠ كاتةثكلزب 00 امو هللا 0 0

 رعااب زايتجالا هل قلطا ملو ةيراح عا 1 هنكمأ مو مخ هلع كلا مل يفا اهترمخاف يفد

 3 :اولاقوا واهيدي نيب فقوف بأ اع ال امف ةحرحملا ناميالاب اهل 39 اف كلذ ىلع 0

 ا هللا ي | بنان انأاهو يرا و> نم ةدعام 1 اضع ةللو اموات قا جاعلا كب ذك دقا هللا لوسر تنباي

 مود لا اذه ة هيشع ٍِق هنيدملا تا ا نهو كي. || نواح يفتمدشو نومه تب ون تامجدقو يي | امم

 0 رضح أ ملف راني دةنامعإ رالاراطحاب ينص افءوساا درملايف نب رئاع رعأ تنأو كيلاني ةتعو نوعتبت

 | ترمأمت 500 اع مع ةئيدملالهأ ن 5982 دنءالوى دنع سلو راد ةناملك بذشنخ عاشبإب ترمأ

 ا نبثو ضي عايتباب تما مل هي * ةيقاملاةياملا نم راجعا رجأ نم هيلعةقعتلا ت تام>و دوعنمتن ذع نأب

 كلذيف نيحرسلاو نيلاو ضيللاو ينتلخدأ 3 ” ني راحتنا ردا قم ا دلا ةثاما ن٠ ىتب اع : ناحرسو |

 0 تاعفف سّغب ناىلاهلك ضيبلا كلذ نضذحا يت د>تديااكلذ نه جر اال اهدح قي تفلحتو ت6

 ' تان لوشو نومسش 2 8 راد يف تدبزو 2 اًرفلا جرش هلك سقف يت> هئططحأ لوا ملوكلذ ظ

 لاق يبهاو وذ | مهلكو ن آل ا ىلا سانا قدا ىف لجفلا كلذ ياو يل لاق (قدحساوبا لاق ) بعشا ْ

 | لاق ي 7 افلا ( ىنرب>ا ) يترضحم ت تامدحف مهرد الا": ةرسشع هل ترصاو تءاغّق>هللاو تكحضف

 ٠ جاوزا ةدع مالسااهيلع نيس ل 17 تدحوز لاق بهءهم ينثدح لاق راكب نب ريبزلا ينأدح زيا

 ١ نامع نب هللا دبعو رسزأا نبسءهمو امرذع وباو اهم نب وهو ىلع نب نسحلا ن هللا درع مه 0

 ف مهارااو اهب لخدي ملو ناورص نب زيزعلا دبع نب غبصألاو نامع نب ور< نب ديزو ياز رخأ
 ١ ةقاعيع نا يوابلا يس يندحو بعص٠ لاق اب لخدب مو فوم ان نسال

 | اهلع هفاخ مث ريرح يخا ىلحيلا هللا دبع نب لياسلا تنب همأو رفعج ابا ىنكي ناك اهجوز نسحا

 ا يتمم لاق 5 فلا يءصم اهره.و نيسحلانبا ىلع اهوذا اهايا هحوز ريب زاا نب بعصم ١

 28 لاق راند فلا نيعب رأ ءاطعأف هيا اهامح اهاخا نسل انب ىلعز اناء نب بعدم يادح

 3 ا نسحااناو يعصم ىلع تاخد هك تااق لاق لعبا ركب نب ةيواع» ينأاد>و ظ

 0 .ا ىدحإ مى. اممسأ لب تلاق ايربر اس لاقف 5 بعصم نم تدلوو لاق ءارقلا ةلللأ

 1 هنبأ بءصمتنب بابرلا ي هل اهحوزف هكر ةوسعوو>ايىلو بعصم لق اءاف بابرلا اسوا

 ' نب دمحم ىنتثدحف ريب زاا لاق رائد فالا ةريشع ةورعنب نامءامروف ةريخم ضو تتاشنوو تع لا

 ىلمو 2 نيب 01 تنقل :تلاق 0 هللا دنع تب ةديعس 7 نع رخص نب ديس نع ءمالسأ

 ا
 ؤاؤللاو للاب اب اينو نق يش اذاو بعص# نم اهتنب نع ءتُةدكف تفقوف هللأ ديع ةنأ ا ىف؟ ة تااَقف

 1 م اس جل مج سس رم ل ل سس هس تست مس تس ل سس م را يس يم يس م يجوب

 ( رثع هباز 2غ 10 ١



 امولاق ةرسشع نونوكي أ لاق تابارق ةنيدملاب ىل ارفغموالا لاقث ةنيدملاب ةبارق كلبسحأامدل تلق مل
 وهام ىلا فولالا ركذ زواهعو نسم ءاو تالا 5 35 ال ا رفغ موللا لاو نيرشعف تاق ريع

 ور< نب ديز نا لاقف اذه نوكي نفكف نوجا فا وابو كنب سدل كحنو تاف مك

 هسا اهاياطع تو هيلا تعا ءاج اق ىلع نا فذ نيشطات نب ةنيكس جوزت نافع نب نانع نبا

 ةعيض ديز 1 تو 4ءعم جملا 0 1 ١ هيد ا هنأو ة ةقم ا | اهو 0 0 وأ هنأ | لعأَو

 اهل اع نوكيف ةعق 2 جرحي نأ الا هل 0 ع . ةكلعاف راو> ا 1 هل 0 جر* ءلا هل لاق

 كلذب عنقف هنمحرو هك حمل ةيراح داخما نمو جرعلا ل َلوددَم ن. هلاعت امو هيلع

 ناس الا ها نع هنوصب رظأللا نسح خاضوالا رب 2 4مم 0 0 >أو

 4 لا َط هكعم ناكو سرفلا كلذ ريغ ب د ال هنوصلا 6 همز 6 وأ رع

 ل_ىحتلا ديرب 0 ُُق الا نسجل نع اموصب هي_شوم ةلدو 4ف 0 ىذلا مولا كالذ 2 الا

 نال فرعه اوهتاص َّك لا و اهاضآؤ ةريتك ل وح هدنع هل ا ناماس م جس ام 4

 ةعصمد نإ صاع يف | ءام ىلع ل زيو ةئيدملا 2 نامعنبا فرصناو هنيدملا قب زنط كلش | واخ نم

 ناولايم 1 الاس رعلا نيب وهيب س 0 ل ا راند ا رو قرص رصو 0 عع اعدو

 راكد باحد را هل بهوف سانلا لاحمراتقو يفاوذ 4 : ساغ هي را وح كل عاام 0و ا ماا ريسملا يفالنذا

 2 2 رما ناعالاب ة 4: 1 | فتاح 2 هل فادحو تح 0 هلزدأو هل>رو هاذي ليقف

 لاق ي<٠و ريثأت دلا .هالوم هيلا عف دف ا ملاعجر نأولا : 4 كس قراف ل 537 ةيراه هالو جرع ءلاىىلا راص ام

 ىذلا امل يف ىأز و ليم وراح هالوم 3 مكر 2 ىأ يي 0 عشا ع لاق قدموا

 ا.عشاناتمرو اههنع 5538 اتقلأو ندر دل انقل ناخر ة ا.ياع نيّدي راح ديز لحر ب لع ناك

 أءمسأ ن رع ءاملا نم امهحو رذ دنعا٠ 0 -اودنك عأ ام امدرح عا وهيف امماعو 0

 لهسا لله ا+ 1 ريدغلا كلذ نمد رّلاب 4 هردضع ءد نإ صاع ىنافول> ةودسأ ءامأن هاما 3 عاف

 لاةفدت ةدوذده نع نظياو امله رذاو ا يك لا يعط قالا ن سح خي ةنداحم اما و٠ ىلع

 هتاح اعدو 1 [ ناك يللا هحرسا هد اق س رف ىلا باو ا قاطنا هل اَتلاَقف كلذ اناف امط

 أءهعم يغذد٠وس رفلأ ب ا هلم نراعت هم .ط دق ناك ىذلا طفسلا رضحأو اهداف 1 نكي ن نك ||

 دقو ىلا لاحرتقولا كاذ ىف لقأف رمصملا ةالص تقو. برق ىلا ل ةيداحم يف ماقاف ىلا يف' و

 بدسأ يم دق لعولا رمنولوةيقدب نوذثيف ةلعرلادعب ةلعرلا هب رع تاقاو 0000 ءاوفرصنا

 هيلع للقاق سءثلا بوسع برق ىلا هنع نوفرمصدوو ا ىر اها زامحأ نفد كوع دبزز

 تيأر م يبأ لاق 9 و 1 لاق هذده 3 نء رب ناك ام 0 لعفت لل رق مسه 00 لعزناف ع -

 مث اهعفرو هءدحاج ت تخل يرتتلا هد 0 دق هتبأ ر ينال هن» تيسوام هلوقد تفودقو خح ل

 ى“ رو اذه ك هللا مقا لودي هةدعوس 0 هياع ثنا وس ف س رفلا تيكر يو«: اءاووترا و9 كيس ا

 يل قاحالا ن ٠ سني اءلاف 100 نء لوش وهو ور را رع هع وحال ناد هامو

 ل ورم 3 ديز ناك ندع وهو كادت هع نب نا ماس محو لاق هتيلكب ب لا لاق

1. 

١ 
1 



 (أةذ)

 هيلع هللا 2 هللأ لوسر ىف مالسلا ع ةيطاق 2 ا اهرتك ا يقلب ةمطاف كل 0 ْ :

 نيداع ىل | بتك لاقيولعلا نسحلا نب يحي  ىثدح لاق ديمسأ نب دمت نب دخأ ( ينثدح ) سو

 كراع نا تت هف مام يف هيك تناك لاق نيكل تب ناماس 6 ىحن يعج و ع يربي بوقعل |

 00 يا تلاق هلبا لوسر ع نأ دهشأ نذؤملا لاقف ةنك ا د ول 1 نأ ,نامع ا |

 ناورجا رح لاقى 3 لل د ) قرأ ادب مكياع ل يالا تااقثكوبأ 9 لآ

 ريا“ ناء ازا موقف : ماجا موي هي 0 2 تناك لاق 0 او لاق 6-8 وم ن

 اهمرأ و>و يه هتنتس باع مع 3 ريزلا دعد اذأ م 2 0 11 نت كلملا د.ع نب دلاخ وهو

 ةفيرظ تناكو ءارعشلا اهيلا ممتجحتو سشيرق نم ةلجالا سلات ءاسنلا نم ةزرب ةملس ةفيفع ا
 تلاق لاق ركب ىنأ نب ةيوام ىنثدح لاق همع نع ريبزلا انثدح لاق يسوطلا ( ىنربخأ ) ةحازم
 ىنثدح لاق ىلع نب نسحلا ( قر ) ةدقوملا رانلا ن ا آو نعم لع تلو ةكسأ

 فص تناكو ارش سانلا نيسحاةكس تناك لا سمي نع يدل بد لن ل وم نب 00
 د.ع نر ناكو ةياكس || يحمل ةقا كلت ا كلذ فىع قى د 5 ًافيفصت م

3 

ٍ 

4 

 3ك اق رعصم ة4ةيع نع ريبزلا نع ينزل فلا 2 و نوب رضي "سرا سمأبأ نا

| 

 ع 2# نإ هللا دنع نب دمج ) ىريخأ ) هقلحو هدإ> ةينكسلا هتمح ففصا الحر 2 اذا 1

 558 عل لاق 6 قيفش يملأ نع نا ع د يب نب ناءاس نب دمحأ ع نع ةرا< ن

 5 :اك نأف لاق هيأ تادو امافا اهاوخأ وَ ةنال هيلاغب ةحلد 2 نميخ ىلا مولا || أهيماع ا

 امه سلف ةحار 6 "9 0 تناك مالس 21 لو 2 لاق ( ةيلاغلا ع قه عفرأ حايصلا نأ 10 حايصلا نع

 (لاقو ( 6 دعو !ءزبالا 0 هرب 2س ا 2 تلاقو 5 كارلا يتديساي كلاماومأ [ط تلاقفةربد

 حر نس تعا اهل اما 0 اهءاط * يد نع هلآست نا ديرب اج 2 نب ناماس 2 تسلا

 انلع ل ]د3 هنأ هةط رشلا بح اص ىلا ةنكس تعفو لاق.« ضربلا اف ةل- ىلع اب اح خي ثلا كلذ 3

 , اهيراوحن ا َتارعأو هل حتفف 0000 بانلا ىلا ىتأ املف 00-0 4 00

| 

 اع 2ظآ000 دا لاو راسبو هرم رتل هللأ كاسينع كب ناوى

| 
0 

 ا

 1 دع (يرحأ) نوي ارق كال يذلا يماشلا اذه يلو اوفر هللا" تحرتلل
 | مه 2 فسوب اندخح كاف امه نإ ا لاق 200 مما لاق يوحتالار ةمءح

 ٍ ههوتسا قشدمد هال دس !| نأ يدهملا نس 0 ينادح لاق يدوملا نب مهارإ بحاص

 ْ يا ” كا تع مف ناكو لاو م 0 ا ه] مههوف م >و ل 0 بيعش و ي سما.علاو هم 1 ةيك

 أ رع شا باقعلا هن انغاب املف اه رهط لعد تع وول .هار ١. لاق لاق ةدسمع |

 3 توعدو 6-2121 لع هتقلأف روس جاردب توعدف راثدلا يف داو نأ ىلا تح:+جاف دربلا

 ع نء ملعتام بحت, يندح 25 نبال تاقف يىلو> اوناكو ةلبللا كلت يف ىروهد يف يم* ناك

 223 ربلا كم اضيفت 4 ان |توعذ ةلاَهف فاه ن.ءغابامو تاقف هنب |عمط ينأ عم ربط نم بحت لاقف كسأ |

 | تو اردلاهلع تملخو كادعذدلا اعف ىلع هلمدعتا هب توعد كنا كغأرف 3 'يف دتسنا رومس جاردب

 ديب < >7 هدو 22-72 1200-57-4 1: 0-70-120: 02-2 ل 7 ا نيب



 ذ)مهة١ا(

 نع لع نع طاص ا لاق مت وهو ىنالغاا ن 2 رلا دمع ىنأ باتك نم ريدا اذه ( تخسنو )

 مدح لاف نيم نب ناسخ ل لاق يلكلا ب ءانبلا نودع يتلف ء دهام |
 ى

 ىلا هللاو دلال يلا راخا ن ١ ف وع يأدح لاق ىرازنلا 00 0 ا 0 لع

 سانلاباقر يطخ 0 ا 0 كف ذا هتفالخ يف هنغ هللا يدر باطلا نب رمع 1

 سقلاو نماانأ يار ماا لاق تارك رع هل لاَقق ةفالا ة ع ا 54 قد ناد ماق ىت>

 يف م-ماع راغأ ىذلا لا و نإ 5-1 تدحاص ع لحر هل لاقذ 0 4ف ردق لاق قبل! ىدع ن نأ

0 
 دقعأ 3 هلاعد مل 6 4 3 هنعدللا ىكر 0 هياعدض الا ا لاقدي رب ق لاقل مال ب 2 اهاحلا ْ

 0 تاق أو لع رم ١ 2 0 2 100 ا م ىلع هل

| 
 3 5 معاي 4 1 هنأ هل 1 7 1 قى 06 مواع ناس> و نسح 2 1 هعمو هلعا ْ

 ِ 00 0 و نبا بلاط .

 "ردا ا 2ص نحت كا 0-2 لا ُىرذأ 5 5 املا لعاب كندا دق لاق؟ 2-1 '

 راخ نم 10 تناك ىاكلانب ماشه لاقو د نسما وما تك بابرلا نه>اي كتدكلا و ل |

 لوسرد.د اح نعال تك ام تلاع مالسلا ه..اع نيسحلا لتق دعب تططخو نباضفاو ءاسناا ٍْ

 11و ةنكسلا لق اق ىكلاملا حسا ونا ( ينأدح ق :ءادملا لاق حو هياع هللا ىلد هللأ

 اهومكيءس م كب ال تااقذ 4 تاج 0 0 6 تنأو ةنكساب ةمطاف كام نشأ هي كسو

 ءاللسالا اردت يتلا يتدج مساب ينو.تيسو مال_لا اهاع ةمطاف ينمت ةنمؤملا مدح 8

 واكل ينثدح لاق لح قرع قالا وامه ع

 ا

 2 لو نيح مال || 4 1ع يللا 5 30 ا 4 5

 نيزاواانارسذ تدنزخو انع * ةحلاص هللا كاز ىلا طيس

 نيدلاو محرلاب انيددصت ا نإ و يي 1 دق

 نيطلاو لمرلا نيب ببغاقح * 0 اره يغتبا ال هللاو

 ينأدح لاق راك نا ليممسا ينربخأو لاق هم نع رمهزلا“ 7 لاق 0

 دنع ن 3-5 بوقعل 2 لما رو لاق هيما. نع ريب زا 0 ىونغل اوان ىحب نع كيهس ناا

 هل لاف نيا هيرمع ىلا ٠ تطخ. تااط ينأ 2 ىلع نب 0 ل نسا ناك الاق ىسموم 3 هللا

 هل رم 2 يد هنا جرت - ينم ق ةلظنا 0 ا ّه رظا 6 5 ا نيااي مالسأامماع نيسحلا |

 همك نع 0 ةلررلا نأ لاك ناكو اهإ] ةج وز ةيطاق راتخاف ةدكمو ةمطاف هتنبإ يف هريخف

 هل لام اء>ةساف هريخ نيسحلا نا هريخ.يف ىسو» نب هَ دنع لاق ها نسحلا ف نيرقلا ةعطقنلا

| 
0 

 نيكسم لك هيلا ىوأيو ينذإ *: نءونيلئاسلل نمو يماتبلل نم

| 
 د



 (اها/)

 ىلاط يلا مساو باتكلا نه عضا وم ةدع يف تسذلا اذه ور دقو بلاغ نب يؤا ِن بك نبا

 د أ تن ةمطاف ماليس !|ةملع ت اط 21 نب ىلعمأ و ورم مشاه م ءاوةييش باطأل دبع مس ءاو فانه ديع

 ا ماوبلاط ينأ دلو 2 م 00 ىعشاه اه>وز ةيمشاه لوأ يضو فاثم دبع نب مثاهنب|

 0 و> تنبةحدخ اه.او مو هيلع هللا ىلص هلال وسر تنب ةءطاف بلاط ىبا نب ىلع نبا

 ءاانندح لاقزرحلان نق كلذ ا | ما ا ينكت دنه ما ةحيدخ تناكو ىصق نب يزعلا دبع

 هاهف انرح نيسحلا ىهس بلاط يبا 0 ا هسأ ن 01 نب رفء> نع ديز نب نيس> نع معن

 دلال دهملا ن دا كلذب ( ينثدح ) مالس || مهماع نيسحلا ع هلع هللا ىلد هللا لودر

 لاق لاق دما يبأ ن نب ملاس نع شمالا انثدح لاق ىحم نب ىحن انثدح لاق ام نقدا ع

 كور داق ارح ةكسا تا د ا لو كل عا:ةايحو تنذ امهلسلا هلع ىلإ
 ناسا نع نإ دك (ان رحأ) نحد) امه تن كل 1 * نيا كلذكو نسحلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا
 ناكلاق رمعنبا نع بانو نب ىحي نءنيص> يبا نع عيبرلا نب سدق انثدح لاقي رضحلا ناواس

 هلوديرعشلا اذهو * مالسلا هيلع ليربج حاتج بغز نم اهوش> نانذيومت نيسللاو نسحلا ىلع

 نب ةيلعأ نإ ةربو نب ىلع نب بمك نب رباح نب يدع نب سيقلا 'يصأ تنب بايرلا هنأ سما ف

 نب بنك نب نيصح نب ناورم نب دوعس نب. عيبرلا تن دتهاودأو ةعاضق نب فاخلا نإ تار
 ةنيكسو ةيمأ ليقو ةئيما ليقو ةعب أ ةنئكس مساو نيسلا.تنب ةنيكس اهنم هتثبا يفو بياك نب ماع
 ندحأ )يف 0 ا | مسا نأ هلع 0 نع م موطلا هب ين ريذا مف بعصم لاقو هب تبق تقلا د0 للا م/م

 نع تباثنب رم نع ممن وبا امدح لاق شن رمع اندح لاق راد. لكس 0 17
 لاف يع يف ينا هولا و © تتاعلوش مالسلا اموماع نيسحلا تلد 0 0 لاق نيعأ نب كالام

 000 نوكم 8 اراد نعال ا كرا

 تاعي منع ماعلا نذل * ىلاه ل لدياو حلا

 يلاكلان نع ىرعلا انثدح لاق ىعبأ لب اا انة لاق ي دب ريل ساب هلا نتاع 0مل

 | اههس | ال لأَقف ةئ ب هل تاق نيسحلا 2 1 مسأ ام نسحلا ن هللا دنع ىل لاق لاق هنأ

 يلكلا نبا نا لاقف ةئيمأ لاق ةنكس مسا نع نسحلا نب 00 اجرا ( يورو) ةنأ 61

 كنالا قحبسا وبأ ينثدح ينئادملا لاق 0 ىادو ههأ نع ء يلكلا نبا لس لاقف ا

 ىح انسدح لاق دهس نب د نب دما (ينأدح )حسي حيسلا وه اذهو ةمأا اهء-او بقل هل ب لاق

 ولما | يسأ لاق رع و16 2 لاق شيرق ن٠ خيش انثدح لاق يراقلا نسا نبا

 5 امو ره هالو يت> ةالاص ىبص ام هنع هللا يذر تاطقسا نبا رع ذي لع يدع قب سقلا

 للا دع هل تدلوذ اهايا هجوزف نيسحلا هبا ىلع بابرلا هنابا مالا هيلع ىلع هيلا بطخ يح
 رك ذو © اراد بحال ينا كرهعل © لوقي اهءاو ةنيكس يفو مالا امهباع نيسحلا ىدلو ةئيكسو

 اءمف دازو نيتيلا

 بارتلا ينييغب وأ ىلا # اعيضم اوباغ ناو مطت سلاف :

 / ١ ١ رج 2و5 دوم دمع م2 د دعا عي طمعا عع ع تم م ترص ب وع عع عع معا مع هي سمج ع ومص ع ص نها



 (اهك)

 يرد 7م رولا يق تاكو * يرحم ملو ترث م الع
 را اطّلافوطق ن أ * فاش نه كلا 7-0 تا

 يطسولاوةبايسلاب لقت فيفخ نودمح نب سينعلا ينال ءانغلاو مشاه ينب ىلومفيدسارعشلا

 4 ةراخاو مدن ذ 0

 داق بول ىلإ لآل ةالومجوز هنا مئاه يف تب ءالو هناعدا بيس ناكو ةعارج ىو لو ١ فم دس

 اً ,دسهنمتدلوف نام ءمالا ةالوم جوزتملاناكود هولا 0 فو مايالا لع مم أوم ةل> يف لخدو مهءالو

 ا دسوهمأع اودغو هم 93 ا كوم َّق يعدا ةضراعلا  س>و نام ماا فرعو نيل لاقو عفي ا 4 8

 2 مايأيف كلذلر واخ“ مشاه يني 00 نيتاودلا يمرض نمو زاححلا ءارعش نه لقم

 لاقي هعمةيم| ينبليىلوم جرو بارسثلا افصااهل لاَ 1٠ مهاظيف راغص راحد ىلا جري ناكو نما

 اذيلو اذول تضعي نه ناقب رذلا ءاوفس نم اهودم ح رخو بئاعملاو بلاثملا نارك ديو ناناستف باس .هل

 ةيصعلا لزت 1 ةانحا بقاعيو موق رفيف مهلا ناطاس !اجرخيو جاحشلاوحارب ا ي>نوحربب الف

 عطقنا مت هب ةنمأ ينب مايأ لوط 0 ةيفيدسلا ممل لاَ نيفئصاوتاكو ةلفسااو ةءاعلا يف تعاش ى قح م«

 نب هللادسع نب رم قير نور رحآو نيطانا نيب كك يدا اد مايأيف كلذ

 لاق ليعامسا نب حيلف ىنثدح لاقةش نب رمع انْدح الاق ىرهوملا زيزعلادب ع نب دهم و كدعلا ليج

 نب هللا درع نب دمحل هلتقدحا روصنملا م نسح يف له اف 0 هن دديصق فايس لاق

 تيبلا اذه ىلع ىأ اءاف نسح

 رار>الانماوناكاويراح ذا # الو اوفك ال موقلل اونا

 يفوعلانازتءملا نب رك ذو *نينمؤملا ريما اب مهين وا ىنكلو اللاق في دساي ىلع مهضحلا روصنملا هل لاقف

 هل لاقف رادلا دنع ىنب نم لج رىلع3 وء.م نب فيد سل لاق يحايرلا مهاربا نب دما نع هندح ْ

 فريدس يم وة يفام هللا وهل لاقن وح.« نب ف دس اا كلم وق نم لح رانا لاق اذهاب ا ند ىديعلا ظ

 كرايم الو نوميم مف طق ناك ام هللاوال تقدص لاق نوء.هالو
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 تايرلاو لكم ا لركتت# راد يح الب ناك ْ
 تاتعي دع سئاعل سنلاو <: ىلا لك لذباو اءمحا

 ىلذهل هيفو رصنلاب لمر جرس نبال ءانغلاو مالسلا 0 بلاط ينأ نب ىلع نب نيسحال رعشلا

 قدما نع يطسولا ىرجم ىف ةبابسلاب لو ليش

 7 ةيديلو نام 1 1-0

 ْ : . :١ ةرح نب بالك نب ىدهق نب فانم دبع نب ماه اني باطما دبع نب تلاظا يا. نت ىلع نإ نيسكلا

 5 38: 1 ةد

 ا 1 1 ١

0 

 اب 1

2 
 نرد



 ١ )هةه١أا(
 ن0 سم

 فرصن او نسحلا نبديز نفد املا, شايع نناهلس ينئدحلاقري زلايندح لا دبع قرح 1

 هيوزعل شارف هو>وو ماه ومب هدنعو ديز نب ن د ىلا ريشب نب دمج ءاح هربق نع ناك

 ٠ لاقو بالا يتداضعب ذخاف

 ايي ديو فكذلك ا
 ابكت هك ومي نشل : لعادع هويه نا[
 ايزي ديز هحو الا ضرالا نم « ةدلس ديز هحو ىت تنك امو

 امدص ابصق تضساف سانلا ىلع * ةييصم تمعل ىعاتلا ىلا ردع

 ابيمأو ىدس لا تملا مكسر دعو ديوان 0
 امنلو اهاذن اندلا قراف دقف # ىدلاو ةحاملا هيفيلح ناكو

 اهدي ام'يسصاقوف يرثلا ده# * لاغ نب يؤا ييرةودغ تدغ

 اموحل افصلا ءاحطيف ظاكع * هفارف نم يب يحاطب سغأ

 نيش 0 مراسل خاعأ ال هب # اهنوص نيالا ولع يتا لقف

 اهنعو ةالفلا ماليعا عشا و> #* تحضا سانلا هقشام تمهفولو

 « اننا "انظف ىعانلا -انل هاه

* 

 ان

 تءاهو تكا مث 031

 اهسح نان هنأ انف ضرالا ىئرت

 اموطبو انب امباور رووط

 ايلي ف 3 راق 10 نوري 6-0 ام بالالا ووذ باو

 اهبطو اهأ 7 ديز ىلع مقم #8 :ةرذح بر ةحر ايقس اللا قس َ

 نب دمح !انثدح لاق 0 تفلح نادم ير زن هون نم زك أ ناكاكأ ىؤراش لاق '

 ظ هل ٌتناكو هدم 5 نم يح راخلا ريشا ن 1 دمع ناك لاق طل ن 0 .علايف 1 لاق سا رف نا ميطا

0 

 9 مجوز همال كاقف هكر ف 50 دحاو ريغ | 5 ةليح ةيرمتم مع 7

 , هنم برق و كلذب هدعوف هيلا امطخف اههع ىلابهذف شي رقفارشأ انتفاع مزدقو ايكحورا 5

 أ كيلا نيطخ هل تااقوةيرالا تيضغف اهايادج و زف مد واعمل مفي ءارآ امل اقف رش افدنأ ىلإ د يضف

 ا اف كب , سانا ىلوا و كْبَع 08 اوه اهل لاف ريقفلا مالغلا اذهقتحوزو مهددرف نش رقفارشأ

 | لآقاهلمف نم كلذ يا راملف ىرتخا ايلخلاو ةرضءاومع ىف هيرو ةندختسلو هبا تلف 0 كايا |

 َ وهوا,ممسإو هب منرتبالخ مث ًارعش
 لدعلابيأرلا ووذ تشي دقو تاه * هتدكت معنب 2 نأ تاقاثت
 لم لايفةئيرق ةلاب ىرخ !كعزاتت 3 1 ضع ل

 لقثلا يفو دالبلا اق كمسقب *# اههفقزاف اذا تعاطسا 8

 لقثلا ىلع امن. كالمحم اهمبتف * ةجاحل اموي كنم اهلهم يتم
 ا 2 ههركي اًثيش ري ملو تحاصف لاق



 37 جيا حوتلاو ليلا ملاضيب علااكلس ناك امة هللا داس 0

 ' جورفموهؤ يهاب اتقالا كال نم#. هل ُجع مْ موب هللا هد_س ول تنيك نيني فوت لا ضو نيه

 2 لا 8 يجراخعال ناك لاق بعص انئدح لاق ريهز نب د م١ ا(خيرع لاق نسا .( نرخ (

 'ء لوقي هيقو هل نيام 5 م ن٠ رشاعو ها سااحن ناكو رعشلا نب راش

 1 لاس لغ ترد تءاو ىدصنا © قضت 3 تدعيصن دق يف .

 لالض يف: يراذتعإو كيبفل
 ناين .ةاللخلا ديول

 * يجد نأ ىلادب دق ىلا 7

 # « يعاطق نع كروزأ اذه مكف

 يفاصت نم كلال> ىرافو :

 ىلوت اذا حج راسا كاو ا

 ىنادح لاق راكب ناهز "1 لاق نسا نب ىسيع ( ينربخأ ١١

: 
 :لاصو وأ عاطق نم 0

 ىلالح يرثو تقرا اذ
 ىلا ال تكساو يصعا ناب

 ناك لاق شايع نب.ناماس

 امم ىتأي ناكف ةريغ هيلع ا ا سانلا ا ٠ تناكو يدعسم هتحوزب ا دخلا

 آن

* 

 ني

 0 ا 3 * انالث اهدنع ماقأف يرخذالا هتحوز ىلا لقّتناو اهزتعاو هب د لوقل 0 امضاغف ع ظ

 لاقو ايلا لوحتف ادب ىلا عوحرلايف هلادبو اهرك ذو يدعس ىلا

 باغأف يدعس يتلا مربسلا يأ * اه. ريصلاب تيلاغ اذا ىتار 1 ظ

 تتمئسا ملط وا ان ام اذآ هع انا ل دنع تعلع ةقو

 باذن نيحاهنذوفعأو اهاضر * يغتباس م حام ناو يناو ظ

 بنون اهب ناك 7 اجاب * يلديزب اهيف تل اذا يناو ظ

 | || دمع وأ ريشب نيراشب-نآك لاق شابع نب ناملس اند لاق رجزلا اند لاق دبع ( ينزخأ (

 هنق را لاقف هوحميو 0 رعشلإ نبا

 اهعاضانماملاظ قوقحلا عيضي # اعاو ىنه تعبض يذلا ينافك

 ةعيذد ءتودس كالو ند ا

 ريهتم ياروجلا بل كل لأ

 .- و ص ريعلا ىلع هتتح يه اذا:

 مر نوحشاك لاجر الولف

 هلو لكلا كيضلر لا ناك اذا

 علطأ كاذ ىلع لمجأ يم: يناو

 : انءاخإ در ةانحا كك 3و

 0 المح 5 : كا كك

 ١ م اذا 0

 00 للا

 اهعاتط عا واع ما كلا ود ىلوو

 اهعاب ريخلاب هللا قاضأ سفنو
 اهعاطأ ريع ل نا اودع

 اهعاطقأ يسال نوم كاذا

 ابءاجمترا ق.طتال لال كنتع
 ا هداطا يحأ الانوع كنلا
 اهعانم درت اذنه: نو ءانلع

 اهعادصْنؤد نه ىنثنلا حصاوت

 اهعابتا بحت نم. عتتيو ءارق

 ان

 نب

#« 

 نإ

3# 

 نإ

* 

 انز

*« 

 ابعابر يفاوقلل ىلطل هيلا *



 ( هةر

 ! نع ريزلا ينثدحو لاق بعصم ينئدح لاق ديز نب دمحأ انئدح لاق ىلع نب نسما ( ينربخأ )

 ارش جور تالا نأ دقو ةناش ثيل تف نمل ةيواط يح راطأ جور لاق شايع نب ناماس

 , فرعو فوفدلا نبرضضي ونينغي اهدنع ن ءاحف امريشع نم ةو-أ تراونو اباحح هنود تب رضف
 ْ لاقق دمحم كلذ

 اناث ءانع ضتماو امك ىلإ. © اعرو نينام تاشدق شاع نيل

 امبادح ارش 208 دفا انج * تقاعواموب وللا بالط يف تدد

 مان وبال ركتنال ذا وؤهالا نم ذه تضدن نك نيلاوف تدم للا

 ابان يرسم نيح اهتم مغرلا يون « اعرف ىلطمث مغرب يناف |

 « اهالكامتل حبش ملو نام * اهيعي دلل بنش مل ءاضيبل

 امبايسش باط ءامدا ةئيق ىلع # .اهعانق ناك يثمملا يف دوات :

 اهانغ ليلق اهايم ىل_.ج # ىثحلا ةقاف> فاطعالا ةقوفبم

 اتاي اماعددرب مل دحلا ي وذ * تعراقو رار قرا تعفاف آذآ

 | يمع ىنئدح لاق راكب نب ريزلا انئدح لاق ريهز نب دخل اندحت لاق لع ىف نيل اس١

 1 لبق هلزاكو يجراخلا ريدب نب دمم هيلا لد ماشه نب مهار .ا ىلو ام لاق نام نب كاحضلا ن

 ْ هح 0-0 هنع ا داعن الاف ةنذاتساف اننا الو ةشاشهدل 6-5 مو عم ع ًاًمدص 8

 0 ةمزلا مولا هل وف هسيقتس باهذلا كيال ًاهام ماثه 0 مهاربا ناكو هراد ند بجحاحلا ١

 هب حام هاذاح اماف دحملا ىلا هقيرط
 رارصاو نضل هنو اهو # اهدحتز> ارطنيماشطانبااي

 # راظنو عامم كو ىنإب # معا ءادعالا يل نكء تأ +

 رارك .فوريلا كنا لغ © ةندود دوما كلئاث رك اق

 | ىلا داعو هلدوو هاسكو هيد ىذتو هيلع هداف عترا تدعي اذا ىلإ مي>رب هل لق ه.حاحخ لاَقف

 10 ل هنا نع سل ا خر ندع اند لعيد ( ق0 ىدثأ دهام
 ةوسع لاقؤ لقي وعلا ةيأن دنع هرامح ةْيذأ نب ةورس

 جوا هيف ةينثأ قوق # ن .خصضاودؤ دس للولاد -

 جوتن« لك يمي لهدا كليو * طاغن.تاحاحلاو وذ حيرتستف

 هيا درب يحراخلا رعشب نب د# هل لاقف

 جون ىموهو بصي هللا ددساو # هب تب اه تناك قا

 جيحاتو ريكت هيف اودمصا٠ * اذا هيف جاجحا ودسإ لهو

 جو># تيلا نا نذا لنمو « هنطو» هللا لاطا ذنم لازام

 « جوس .دقلاب طش هناك « هفرطم هللادفو دفولا هل يدهم

 جييلبالا مثلا اب نينكاسلاو « اهرئاز نإ اهيلا قيرطلا لخ



 (أ1ة*)

 ءاغد كازو لاخب م ديزل # ةوعد يارلا ينةةلخ دقو توعد

 هحدع لاَقف هلبا را نم صولتب هيلا ثءف نسحلا نبديز تايبالا تغابف |

 اهدوع ثيغلابرضخاو امبدح ىنأ * ةعان نطب يناعصملا كلا لحال

 اهدوعرو اهؤاونا تءلخ اذا * ةوتش لك يف ىأنا عبر ديزو

 اهدودس ةتراقبذإ اخدلا جاري ده هي اك( تايدلا ناتدساال كوخ
 شعل ىلا يحراخلاا نظن لاق شايع ناما_س ينادح لاق رعب ملا ىنادح لاق ىسع ( ىنرخا)

 لاقف مب فتهأ جرخا دقو نيصخلا نب ناؤاس

 قالك يف 5-0 ىلع حار + اد ىف نأ اور لا

 ناوحالا ةيدنعلا وردكم « اعاوب ءاخأ قانا اعاد

 يناكلا هلو ىو 3 ولو د هتك ماعلا راححا مون ىحا

 نامز لك اودش ّق نيشاو « هئمرتخاو همايا هب هاد

 ىناعتو اهاثم ىربق دنع يب 8# .ةودغناماس ىعنيىذلا تياو

 ١ ناللقثلا اهرح نم كب هيلع :«قعولرنالاو نظأ قا تتقوإب
 3 ينادفوىف صهدلافورصصداقو #* ةيدف ككلط مايالا تناك ولو

 ع يارب ريشا نب دمم جرد لاق شاع نب ناماس انثد> لاق ريبزلا انثدح لاق ىسع ( ينرخا )

 كلذيف ىحراخلا لاقف هبايثيف ثدح اف ضرالا ىلع طقس ىح حاصف اهنع همدق تازف اهقوف

 كاورا ىامتع نأ رانلا * كازد يق ناك ةاقعحد قرخ

 الار كل| يوذىوزالا انا كارلا يدع نأ يما
 كانا كاف د اهتحض ا نوم ه8 كا: كاد ارو موق

 كالد ىلع نءطلاو تدقق »* كاو تلو اميطاعم نكد

 كانإ 0 لق و د##ئ كارد ع كاملا توص ذا

 م«كاقص ىلع ديلا تديضا م * كاروالا نلع فاتكالا يرن

 كاكا اج مانا كييك ردوا يب كانو لف ىاعد ةلااكإما

 معلب يجراخلا دنع تناك لاق شايع نب ناماس ان”دح لاق ريب زلا انثدح لاق يسع ( ينريخا )

 كلذ ىفيج راخلا لاو قبارق توم تلاقو هتح>وز تدضغف يح راخعأا هناَخ نايك رف ضعل هأدعبف هل

 بيعت اق توبع دقو ىلع *: نيعت م-ط لوقأ اذان الأ
 تقنلا يناغيف اهو ال د انها ىلاديدقو تمر

-_ 



. 4 . 

 مهةسو محض كاذ نا ةهئادب و هوبتج نا ناو

 مليح بديلا ن 5 .نملانا * ه١اح 3 مف انمز كك

 أتاخم ناو كلا ق قوش © . هفشو نيلخي كنا ت 2-6

 قالعم رص ملا نع طفوا لمرت فيف> ىرادلا تاي .الا هذه يفىنغ

 ينثدح ل لاق ريب :زلا: اًسدخ لاق نيا نب ىددع ( ينبخأ) سانلا هفراعتيو نآلا يفغإ ىذلا وهو

 هنن وم هفكت ناكو ة هعربر كإ هللا دبع 237 ةديمع يأ ىلا 000 يجراخلا ناك لاق ا 0 احا

 فصلاوءاتشلا ىةودكلاو رغلاو 9 ربل |نم هلاعو هموق ىنغيو 4 غرام 0 هءاع لضفبو

 3. ىس آلا 4 أو لاس تل ناديزب ىلاوه. || 0 ناكو هوم 0 هلبأ نود ةمطقلا دعل ةحافقلا هيطعاو

 هسربإ لاو هد 5 تاّث نس هاو 0 مهاكو ديزي

 راودلا كدعت راد ىدنلا تيعن #  ةودغ تاز نأ يعانلا ام الأ

 راقلا كخغامل شر ملا حب * 1 1ك اا
 نام نول نم م راو>و حفص »* هنودو كادص اودان 52 30

 نش اوزلا رودصلا س اهنا كه || ند »+ هنود عطش ا نم 1

 . >افملا ع ملا وبسس هله أ هن ير : نا دنعاي كاينيع ىف مذا يع وف

 اما نسح ن.هللا دبع دلع دع يبأ تدب تنه تناك لاك شانعنب ناماس ىف 506 ريد ز 3 نا
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 ريشا نبدمحم 3 نوهللا دع ماكف اهلظ ع ادحو تدحاوو اديدش 4 زدح هياع تع زج اهوبأ تام

 هيوص ىل لعأر حاص اهم || رظن امأف لخدف ام َن )2 ١ يا اهيزدبو املا لخدي 95 يح راخلا

 رخافملا ا وها ةلثم انآ * ىر نادنهاي كينع قرضا يموةف

 والا نددييلا ناز م د ادلا و تينا ترذاف اذا 017

 هلي وع و فش هلوعت ناو

 تضمدقو لاوط تال كنز و

 ةمحر فدل مغ بر كاقلف

 هان نا ماوقالا يع دس 3

 رذاع حولا كرذ_ي وا كلياغ *

 راصق رست تال شرعلا ىذب *

7 

 رصاوقو هدد 5 70 »*

 | ليد اقل ىد أهعم كسب .يجرالالا يد 3 | ايم 0 اصو أمني ءو امهجو تكصف دام ا ٌْ ,

 يق الأم هللأو هدد 6 ىنأ ع اهنطأ يبا تنظف هللا 2 كن وعد اذهل نسما نهللا ديع هل لاهو

 لاق يسع ( ينريخا ( هاذعل ولس سدل | نم هنع اين | ءاسإ فكف ريص هدقق 5 الوهنع يلالو 0

 لاَمف هلطش ص ول يحز ءاخلا ريشب نبد# لحر "نقال انع نبناءاس ينأدح لاق ريب زلا ينثدح

 0 ه.اع بلاط يبان ل نب نسحلا نبديز مدعو همدب هيف

 هؤافو قح دوعوملاو كلما

 ءاقو 6-5 0 نه #* لئاق لاق اذا ىلا ١ يذلا ناو

 ءانع مان'الا نيب اه لغ « ايلوفو كالا عدس نال

 22225959092525959595959595959595_00ل2ل929955ىل 9 سيسي ||| ب يي 2-7

 ظ



 )٠ة١(
 هلل يبتلي يب يب ب ب ب ب _ بحبل

 رفتاو للا اذهف ضم أ جملا « انتحاحنود الالتعا تاطأدقت

 رجدزددولا ىف امل سيل نافلا © ؟درعؤيذبع ذا كيأر لابام
 رظن اهيا: ىع كنيع نانلا © تقرطةرظن اممكظح ناكف

 رظتيو 7 ا ا يلا * ةهدعأ كس

 رظلا ةؤد الإ قاوشلا هدات 6 دحأ نم تقلا اهو تراكلامو
 رخخأ اهبرعشن م باقلادوسأ يف * ةحراقوى نت الكل جش تق
 ريو اهطام سوشب بولتلا يعر #* اهءاعإي ن> اطو 1 #

 رشأ ارقا راع قا يعاعملا يعد درب نع تياترو طا
 رق الو لوطالؤتامااردق # اههضاعم اير ةلّيه دولا #

 رزؤومو تامعض فداور اهم * اهاصاوق تلاتغا اهساحم اذإ

 رولا ةئيقلا دوع بذا يي * اهحتاش ويف تنح عرلا ته نإ

 رحقلا ةريثع ىدحاةلبا جحلايف هتزرب نإ راصب الا اطو ثعتءاضرب

 نرخ انني تلي نع نإو انع < ايمان تان اذإ كودر لا

 را را نا لك كانا رك 6# كلغ شفا الو لك يعدل
 ردقلا 2 انمركو انم # ةلقان كامو ردك اذ ناك نإ

 مدنق يجراخلا ناك لاق شايع نب ناهد ينثدح لاق ريبزاا انثدح لاق نسما نب يسنع « نرخ )
 اماطوةرصبلام ا م ةدم ةرصيلاب اهدنع ماقاف ةرسوم تناك ناودع نم أع ا ام جوزتف ا

 ال لع ا عقر بهذ انهه يتعيضو يلام ةكراتب انا ام: تلاقت زاحلا يلإ هعم لحرت ب

 دات اهركذتو مدن مث زاجحلا ىلإ ج ر> واه ةلطف ينتقاط وأ انههت قانا امافق قيضلاو - وبدحلا دلب

 مومو ةرفز كايلقب توبو # موحسو ةربع كنيعا تما

 مري داك اه ودياا دع * قرؤم لاري اميئيزا فيط

 مويخا ابلاح ”داوقلا اك - هل .اظادع هاما ف مرح اذإو

 مولط لدملاو : 5 لا ديك ع هل ظوهسذ كسذ تاعجأ

 6-9 ءادلاوذ # هلاف بوبذلا 0 8

 موهدهالو جرح ال لصولايف * ؟دبعو تاب ةادغ كارأ 0

 مكحتلا كلب هلذكو 42غ * يملاو براجتتا كمك تدحا

 تس
 مب قان ولا يفحص واود 0 وقلعىل والاي رف

 مدق كاوه نم ىلع قاع * ينقاعف كنعربصااتدرادقلو

 مقم وهو نبذ بايشلا عمو # امصلا عه نوح دهاعف تفعض

 ميركسا هنا كئافج ىلعو * هبيرونامزلاثدخ ىلعقتبب



 فكما

 0س ناش نآ كديدح * عجارو اهحاهت سل اهعدف

 اا هتنك هظيغ تدارا اذا تناكو كلذب هتريعف هتلاقام ريشب نب دم# ةجوز ةيمحشالا غابو لاق |

 كلذيف لاقف نوما

 لمح اةيدعاسلا الا سازلا نم # اماعم ترارام ايادهلا يدناو

 ليجاوايف داطصي فنك اها © مثم ءاحطب موي ىن:أطخادقو
 لح رت نيحاواثمبدكاف زو اوبا# هتيدك دكر يخ لها لاقدقو

 كوطا شيعلا يف طخ نكل ةرمسم سعأ, ىعاضبإ 95
 دمت ع.تجا لاق شاعزب ناماس ىنثدح لاق ريب زاا انثدح لاق دخن لاق نسحلا ( ينربخا )

 1 ندع رافغ يب نم ةوسأ افقاوذ 21 ربك ةيوار ناولك نب 0 راخلا ري نبأ

 ا[ اعل 0 نينه ةدحاو تيقبو نقرفت يت> نوعم اندحتو نولا |
 ا الرق وهداعنا نوعدبالو مرح متاور يملا ءادحلا نم قو رجدز: امأ مب لخر مط 2

 لخخألو مرتع لع مارح دحلا الوروز ردفلا لوف ام هللا رمعل تيكا ةأرملا ت تااقف دحسملا يف

 در ا ا لدحرلا فرصناف

 رامغينب تخاىاقلا مي *# ولخ تنآو روزذإ كلاق

 راتتسا يف ة.زلا كيطعتق # اهتلقم كريعت تح>رب ف

 يراوتام كلها ضع نين © َق 8

 ىرارفالو عافدلاكي>ئيف * 0 .كبام بلقاي ت
 راثب بولطم نس>ودوأ * 05 مدن ًآنلاط را ر

 راوسلاو تاو اىذيراثل *# ايعس تلق يراثب 3

 رامذ وا ىلابح يف نهرب *# هنم ءوس ود كنف نع اقو

 ظ راخجاىذيصحلابكمويو * يوب نالذاوءلامعزدقو

 راعلاو عزانتلا سل تا 8 التو 5 دايعالا نم

 دامو( ارا مويلا امو :* روزلوقو مالسلاب دك

 راعب انا ميركلا_لا الو * منا, امرح ائءيلت الق

 يراوسلا تايورلاوكدالب *# ىداوغلاّ ف مكن ل ناذ

 اوقرتشو اهعدوب 0-1 0 اولحر دقو يجراخلا لوَقي 5 را هذه يفو ناماس لاق

 2س ءاهروسم يغت دب نا امدق * | ائاقنأ وا نامل ناب

 رح ىكتشمال | ماق اكإو * هيلاطل ر ميس اهاد امبأو 2#

 ذلا ةلخلا دهم مودي دقو دبع نسا راف له

 0 اك, مهاةسدق و * مهمامعتلام دق كبكرو ىلوق

 رجتؤم ماملا اذه كلهال دبع # يتلحارو يناوثأب ينا تبلإي
 1 1 7177-- ه11911-10097-272721217--197-25 1172-11 1135 10777171707 ش1 3:17 1 117-11” ا اناا: اننا قة
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 دره لكلا حت طوب رق 8 امك ايلا ةيمااج ةاضِ
 11220 هل ناسا نارا دداوج تاذ ويطا موش وف
 دغالا داوس نع.بغرت ءاروح # ةلقم قرقرت اهعءادم يرتو

 دصقت ماكنت ناو ءايحلا ىمحي # تذوءآ مالكلا رثك اذا دوخ

 هر 0-0 ةدهام٠ اهم * عضت ملو بابشلا فرش اهرطب م
 دقعم فيصنا يف دوساو تاص # حضاوب كتيتساف كل تجحربتو

 دنع الا كاوا را ىف قيرلاب * ةلوء_ثم ةفالس مط 1

 هللادبعو نيمالا دمحم هينبأ بدؤدم 0 مويلارئاس هينوكدش ااامال رعشلا هللاو اذه ديشرلا لاقف ا

 00112 لق عزب نما اندج لاق نعي ندحلا ( يرحأ) تل الإ اعاورف قومأللا

 ين رانا تف ةديعملا ثدح يجراخلا ريشب نب دمت ناك لاق شايعنب ناماس ينأدح لاق راكب

0 

 لجر تديمام اولاقو هنع اههوق اهاهف اهنيدحم هباجال ًافيض اهدنع تاب اع اير دع لشو

 هتعاق 5-0 ند ناكو كيَع ١ يموق ىلا دقدل تلاقو اهءايخ هلخدب م مون تاذ اهع 8 ملأ ام

 يد و ف مل ا ةرحا كيو يان نظف اندنع تدل ت لانو تذل

 ليح هلذلخم يف يد“ نم # يناكو | اهمانطأ يدل تالط

 لهس الو بيرقال حازهاماو *# هراك دنع ةساح امأ هدم 2

 1 كدب الو وع نان ىذا كيلع * بعيجل كفيض تم 1
 لحرلاو ةطملا ءاطلال أ © املا ةورد ىلا اع ناك دقو

 لصأالو 2 م الها نكت 2 2 لهف

 لهاالو قيدص م الر كيادو * هلام كنتدب ل ن نفل ل دلع

 لاق شايع نب ناملس ينئدح لاق ريب زنا انثدح لاق د_>أ انئدح لاق ىلع نب نسحلا (قرحااا

 يب ن“ راضي لأ ل وح: نامملس هلآ نيملا نإ هللا دينغ:ا با نامل سو دمحم جرخ

 الق وه نم  تااقف سصعاآش ف». را انل بدحاص يفك له اهل الاقو اهدع اد راع َْط تزرف دعاس

 61 مهب اس نا امكناف اكممدب ينام الو هلاقل ىلا ين ةجاحال تاق ىجراخلا ريشب نب دمحم

 مهءاحو امهيلا تجر اهيلا امدقتو قيرطلاا ضعبيف هاساجاو اما تلاق امي هاريخاو اءههمدب | اخ

 انكيذلا يجراخلا اذه الاق اذه نم اما تلاقفهيلع اماسوهب احرف اههيلا اهحورخ دع 'يجراخلا |

 سدو ي 2 راك لام نو وطايأ انديد الإ ه اا ريخ نه هيف ا هللاو تلاقفهنع كرخم

 اهف لاق هنأف اهقا عو ع نم ماق 5م ههياه

 بيصت اه 3 خرمسل لزاع * ب دنع ةدوملا ىل تححأو

 بسلا ينيلغيف اهرحهال 00 امم كاذ 0 ادب دقو ترهذ

 بدر رق ةستمس تدداو نا #3 يف نا يدش طع يس و

 ل تاني , 9 75

 1 عمت ا ا كأي مك
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 ص | سب

 5 اذهام ينود مكتجاح 3 انواع كن ازا و مهر غاف موقلا ىلا دا را

 تاق اع نهريذاف نوملا لسراف كلوقب نهريخاو ءاسنلا ىلإ للّدرا اذإ ىنرظاف ناملس يل لاقف

 | يحراخلا لاق ىرخذالا ةرالا كال لاتحم نا انيلعو كال انلفاع ةرملا هذه مل لع انا لّتحا هل لق ناقف

 1 ناماسأ تاآقف لاق 0 :ةدبحلو تول ودعم اوقلطنا ديصلا ن نع م هش مهاب ناف ديص بحاص

 تذخاو 3 تح رف قيدخأ» هلا تراطف 3 .صلا مه ت ركذو مو هد موقلا تدبا قى تدحرذف 1

 5 دشن ئ+ قدضلاب موتلدخ مب و م 1 5005 و كنالاغإ اودوزاو اكا.ثو ايالك مهلا

 تدعو 2 | ولاو الإ 5 لو يدخل قل امو ثالاث 0 قل بذكلا 0 م 0 ا

 ق مهبام و عدخأ 252000 / 0 نعال يبا

 أوقلخ ١ ءو |وناك امو موف 0 3 31 ديبلا 2 نظأ

 اوهدق دلع وعلا هل اهل نيالعواو

 ردا نم مل ديأ مزح 0

 اوةلطنا هلا انةلظنأ نيح

 اوفر دقو مهي رفظنو ا

 قش ذل قربن تح كوءرإو سع هل نوكيال 3ئدد 1 يغ 6

 قدتعي 0 الباف 0 دنصص مهدعو هدخرل نال .اكب يجسأ

 اوقعن | ربا الاقذا هن رم اش

 مماعج يت> مه د تازام

 م رأ انيق ممكحر ولو

 مكفيدص ىراج ادبا وق ل

 ادكجا قرازلا يا يوك

 ' اصلخم اقيدصو هل ايئاصم يحراخال اليلخ ناكو اذه نيصملا نب ناماس تامو شايع نب ناماس لاق

 0 هناولا ىو صهدلاف

 نب

#2« 

 ل

 ن

2 

 قاعلا كدص احاشو ةرتاك أعقد #* مد ريغلإ اود روحا نودهرب

* 

 د

 د

 فقر »+

 قص, تولل فالس الإ »2

 نوب لاف اديدش انز> نزءو هيلع عرذ

 السلا كال ىل>دقل ىلعل نئاّلثَه « ُى نوح نأ ين.تملا تا

 المحكامن ود ىلءعتو كيملع قفشل #3 ةيعاسم يهدأ 01 لحو نأ

 هلا الا رمس# قى ضرالا هقشيف #3 معرئأو يجد

 اليحر امطن ف 3 يذلا للعم نإ اودحوام ض رالارهظ قوف تف ى يل

 نا ؤأ ىس وأ ندع 1 بس لله د هل نؤ سع دق لاضح .ثالاث ةدعأ

 يح راخلا تاس ان لع .كلملا دنع هب .> | ىلا يعنو ناو زيزملا دع تاه شايع نب ناماس لاق

 ديش رلا لاق لاقهسأ نع ىحع ىنن ”د> لاقرب زلا انثدح لاق ىسع( ىنريذا ١و اهددرب لمع هذه

 يللامته تكا ماناواورثك اف اودشناف ةعرك ةرفخ ةارما يف ائسح ارعش ينودشنا هلاسال اموب

 ندم نسحا دقل . نيئم ؤملا ريمأاي َتاَكف موقلا رئاس انةءفكل تش ول كنا امأ تبءهم نءااي هنإ

 لوقب ث.ح يجراخلا عشب



 (اة50)

 اعلا د 0-0 بتصنت

 301 | كالت قاقر تح نسح نم

 دع

 دع الاة اوس نع تفغر ءاروح # ةلقع قرقر ايففاذم ىرو

 * اهابحر ةادغ تزرب اذإ اذام

 دمسالا قلطب ادبأ اهريسمو * .اهلجف. معأ دمسأب هلو * د
 دع رياملو يرتس تانرلا يضخ .(ةراد يقسو اهني هللا

 ايع نب ناملس ىنثدح لاق ريب زلا ىثدح لاقريعز نب دا[ تلا عار ن1( يربخ)

 !اهريانس ناكف ةلح ءاكا موف تن 536 ىلا ناكف ةءاض 5 نم ةقفر ريشب نب دم بد لاق

 الو يدلب يف راح الو ريشعإ ىل تسا كنال كلذ ىلا لييسال تلاقف همن ىلا ا طخ متاع

 .اءهع وز اهب قرفف جحا ىضقنا ىح اهرباسوامتداحب لزب دن :طوومدلب نع ةبغر هعمطت نم |نأ

 كلذيف لاقف امهمناطوا ىلا

8 

0 

 دتكلاو حمكلاا مم ىلادب 0 ان ةردخ نك فر هللا ردح

 اودع الو اومذاق مارح 3 نن ممئاد 8 انوي>اص ةقفر ند

 دمج لانو 0 :,ءاحلا واب 0-1 ارت - د ءاااذإ يت

 داب ضع 3 ينو>و +* 9 د 0 8

 : درياهراداماذإ نيقلا ين يدحا# هةحاحن ىزاحدح لاش يفا

 0 5 بطخ لاق شايع تب ناواس ادع لاق ريب زلا انتدغ لاك نيسحلا نإ ىسع ) ينريخا (

 دلد ل لاق اع ف رصناو نق. .كجوزأ يق - كنأرما ق ةاط هلا نلاقف عوق ند اسما ريب
 ايسحلاو نا 0 نيح هاند نإ ا ىرخا فناني . تالا

 ا.حطصاام معلا نا امهحفب 1 ل اهنيزب يم راال 44 .هظلا يغ »*

 اع ىل نيمولا يك [:ادغالا ف ينبحمتف [.وب اهب تولخ اف #

 بطاح نك د نع مهاربا نب ةمادق نب اص نإ ينغأب لاق ريبزلا | دج لاق يسع ) ينادح 2

 ىح 31 دمع هل لاش ائيلاوم نم ىلوم هي 4 1 كل 2 اق هزراجشلاو يجراخلا رايخا ند ًاثنش ىور يجتجا

 000 از را عر لاقلل ىتك (6ناكف هدتعام ىل_ 25 نافتلاسو تاتكلا نم نك
 ماع ْق ءاحورلاب ناي ب ,لاقءاحورلا نأ 1 ناكو نا دع ند لدحر وهو ناماس وأ هتنكو ريشا

 مداق يوم لّقثلا ريثك محد راطقب اذاو هيعأ نبا ل راك 0 ناماس انعهو راطد الا لق بدح

 0 ذو داو ذو انين سورا ب 'اح اولزي يح ةندملا ن

 ءاسنلا لا كعَرأ 0ك لودي نيه نب ناماس ينا مْ َ ايأ انثماف تزا ” نإ ناد نإ نمحرلا دع

 ' يجراخلاب فرعي ايحاص مك نا انغاب ناق نك

101111100107777 / 



 )ة١14(

 ا كلذ دعل يحواخلا جات>ا مْ هف جدو هب لمعت الام كفا هقعأ يح همدخلو 4هب فاطاتي ناكف

 | لاح تمقاو يزنأ ىلوملا ناك دقو .كلذ:ىف ءالوم ىلا تشق هقلع هما 23010
 كلذىف يجراخلا لاقف ائيث كلعال هنا فاش

 هلهاكدتشا اذا ىلولاكلذخو #* اذقدم الياذ ىلوملا كال يسب

 هلئامح ك.تحار نمت اف الو ند ةلهو لواد.علاك.اعكسمأف

 ًاضاأ لاقو
 رب 5 ىقلا لا ناَو ىذزا 0 ادهاح كل يهس قولا حا ذا

 0 ريشب نب دمح ناك لاق يدعسلا شاع نب ناماس ينثدح لاق 0 نب دم ( ينثدح )

 !إ رج 6 تعفو ةبادعس ىلا هل اخ هحوو 00 هياع بدححاق ا ن ا ناكو هل نكحوز نيب

 اهلا علطتق بهذن لب هل الاف | انما اعل كلبل *>.وزل لاف ليقع قيضم ىلع لطم ل محا وهو

 مادعوو نبل ان عج انقو نيمو ءاتدوزو ىضق هيف كيفاون قح بارق عض "ا

 5 ًأطبأف اه رظتا مل 2 عضوملا كلذ نما ةانجمل 6ع فرصف ق اطزاق مدل هل لاش نافحر ند م

 لملاىفلزني ول 5 يف دعص) لعحف اذن 1 0 ةمدغا لادا 6 ادلاق وات ءاق اق ا.لا ةباحس هتفلاخو هيلع

 | وه أذاو اءهملا 010 و لاف انتل دق نيتأرمإ د ذا كلذك وه امي اها 5 الاف 0

 ظ تسساف اوك تنك»نأ تافوده كح قضوا اه لاَقف هتف ةباش اط تنب اهعمو ةنسةأرمإب

 ظ
 اهارتلاو هّقرعف هف فاسو داك 7 كلو ادع < رارق رعانالو بدنلا فزعأ تلاقف اه

 ار رظتناو اب ىنب م همئغ نم ةبلعت ايلا قانف اهي[ حيزا الا

 لوس اشناو اهيدس نم فقوو اءماع َط املف همنغ ةيهاو هتحوزب امهمأا لحيراف هيلع نامدشي

 راعقلا رظتنم عشققلا تاذ نفسي 8 :ةفعلالبلا قود 0

 رةفلاو قاملايف .طولاءطوتدرط * امد_ب ةديدخل | مسا ا

 رحنلاو بئارتلا ءاضرب دهاتل * ةعاضب 5 نكاق ىذلا ناكو

 7 0 روب لاح يفتن © ىانبع اء ردلا كو و تا نال
 ىرمأامو تيدوام ىلت دو اذإ .# ريخع تسل ماغالب 0 #

 00 ريهزنإ نيو لاق تءصم يف دح لاق ريهز نب دحأ انثد> لاق ىلع نب نيسأا ) ير ( ْ

 ” روف ءانسأ ىلا تدع ريشب نب دمم ناكالاق شايع نب ناماس ينادح لاق راكب نب ريبزلا
 ريشن نب دمج لاقف اولحمر اف ةئرزم دالب د ع.يبرلا ٠ ءاح 9 مهورواح دق اهموق 0

 دغ وأ ةيشع نم قرفتلا نأ * اهقارف موي لبق كل تنيب ول

 د_ممي مل متاه لئابح قاع * متا#ب داؤفلا قاع ذا توكشل
 دريس فيص لل طسوت رق # اءاك ضاينلا ةصلاخ ءاضس

 « دسحال' ةنظم لاا نا * .دساوح تاذن دابة قوذسوم

 ظ دشرملا حيصتلا ةرمشاع» اف * عضيملو بابشلا فرشاه راعي
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 هل تاق موقلا يد تك
 مكتعاف مس احا يق نا

 ا عمسسإ يت» يلم 1

 مىادحي جاححلا ربكح امو يفا

 تفقو اءو يعادلا هب لها امو

 اتا ل
 كرا يرتا يف نبع حلا

 ةلزنع ح تا ْ تع هذ دقو *

 4دعدع بم 2 ا هل اقو

 ا هاربا 0 . ال 4 ىظلا ع

 06 ولا ى 2 نر لع
 اءاتحاام ىلا و نو د

 ا 1 لق مدن نيعلا فرعنو

 ع1 دحام لا ايطلا لرب
 ا.صخلا اصحلاب ير ةعسر الع

 ابذك ءدقل ىرخأ ةيناغ عفد نع
 111 ندلا كر نيح كاذف

 اقحت امر قح لاني 4 ل

 ابحت يل نيمو 0 #* ينحماف امون اهب تول امو

 « ابعت ينتفاك دق كناف اله 5 0 نال

 ابسحام نود نم هرصقأف ًانسح * يل وهو ينانأ عييفش نم ك
 اههذ الو يفاع امل يدق .بح .* اهبارق وا اهاوجلا نكي ناف

 ايضغ لطاب يف تدذغ ناو «# ايضر امه.يضرا ناف لعاه

 الإ هع هاو تلط ا ع عهدك قنادر نهد ناك
 ا اناا رع غزال ال
 ايهذام كب 2 نوح رتنك وا

 معلا نبا اهمجفي الو ايحطصاام
 0000 00 ةادح لاق راكب نب .يزلا انثدح لاق نيسللا نب يسع ( ينرخأ ) ْ

 نه يلاوملا نه لل>ر مهذب ىلاب رمق اولا ىلإ هنا ميلا نم كاع م دق |

 0 نماش ا "دعو لاو ةئيدلا يل يحراخلاريشب نب د2 بكرو ه>ورف ءاحورلا |

 7 ةف نيملسملا رفثلا ىلاو مهار ا رأذ يللا" ىلع يجر احا ءادتتساف ةراإلا نب ءاشه نا |[
 كلذىف ريشب نب دمحم لاقف هيبحاحو هتيْلو هسار قا>و طوس يلق 2 ورد كولا نيب ١

 دوس ريغ كئاضت نءاهو>و #* ماس ع مخ 0 تدهش

 ديعل نه ةءركملا ثرملو « الدرع [تنكحو# هلا تضف

 دوع ريغ زءغآ نيح كتانق *#* ير.ءاتدجحو انقلا زمغ اذا

 * دوعصلا ةنئا رصقلا يبأ #« تر نا فاقثلا د اذأ
 ديلولا ولا تالا ت مل مهو * موق تائب موخل ايدح ىدح

 هزار اوساط الاد فو 2 لاك اود نع تاما او
 دز زد ىلاولا دم ليفت هنأ يردك تاني ..مهتاقاك اذا
 ل ا ارا نع ىلاوعأ فقل قطا يف

 ينادح لاق راكب كا ريبزلا 1 لاق ي ن2 ا كاع يح راخلل ناك لاق 5 ب ناماس

 1 11 ]ذا 5
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 و 34
 ريدشلا 0 22 ناكو يد-وهو مهارباو ادم هللا ديعل تدلو ةديبع ين له مهما نيسحلا نإ !/

 الف ةنيدملا يداوب يف مقيو هنامز رثكأ يف ودبي ناكو هرمش نويع يه ةراتخم ثارعو حئادم هيف ظ
 لاق ريهز:نب دمح| انثدح لاق ىلع نب نسحلا هرايخا ن٠ ةعطقب ( ينريخا ) سانلا عم رض داك حمس بس حس لب

 ْ يدعسلا شابع نب ناماس ينادح نافدوا نب ريبزاا انثدحو دما ذاق ىريب زلا بءصم ينادح :

 نب ناماس نع ريب زاا نع قارولا نسلا نب يددع اهم يرذا ةعطقب ( ىنتثدحو ) بعصم ىمعو'

 | نع ريبرلا نعو تدصم نع هتناور:يف ةمثيخل ا, نا لاق طضاوم يف كا 00 200
| 

 مدس همح مصس |

 بطخف هلثاريم بلطف ةرصبلا مدقف ناماس ابا ينكيو احيصف اىعاش ركب نإ فوع نب يدعنإ

 كرتيوةرصللاب اهمم مق 3 دعن الا هحوزتت نا تب و نا ند ةيح راخلا ردعلا نب 0 ا ةقئاع |

 لاقو كلذ لعيب نا ىنأف املا ةقرفلا يف اهرما نوكيو زاحتملا

 د َّك نيت سلف يباف »# يدق كنا

 هدب ىحاصع وسلا ادبا دب يدأب لزان سيلف ىباو

 هذنأ ماد ةحاحزاا 0 نإ هيدوم ين نا عدا

 هدعل 8 رس ةرادكلا] مون #* تقدص دق ريطلاناتةىعو

 هددلع ىضقنف 37 اموب »* لخايذ لكلاناف ريصاف

 هد يف لحو سيحلا نءظ ل نأ كنامز نم بتاعت 5

 ظ اهعأب اهلثم ىلع تاتفبالو ةلقاع ةزرب ةارما اهنا هل لاقف كلذيف رهعي نب ىي اهابأ بطاخو الاق

 ا اهارأ امو نيتحوز كل نأ ينغلب دقو ةريغ اطو ةدش اهقاذ يف ةارغ] يل ةيغر نه كنع امو

 ظ كل تفعف اهعم ةرمعبلا تق نا امأف هيف رواشو 1 يف رظناف امط هنلاب 3 نأ ىع ريما

 ظ راصف كلك اه>ارخإو اممق رافم 80 نإو ةهرمدع و امدبو أهم ةرواحال ذا كييحاص نع

 | رمع نب ىحن يف نإ هل لاقف كلذ يف ورع نب دارو هل لاش هل مع قبل وو او هلَحار للا

 ةْسأ امادحإ تناكوكستحَوَو قراش نأ 0 امو ها لاح 3 7 امودهلام علا هنو رتل ةيغرل .

 6 م تكس ابق تدعر ناف ري ىضكو ةرمعبلاب ا أمعم مقنف عجشا ند ىرذالاو هع

 ادغ مْ عمجا هتلل كتقفاتتي افرض قح كانك اللا 7 كدلب ىلا دوعلا يف تيغر ناو كناكم

 لاقف زاحلا ىلا عوجرلا ىلع ام زاعا

 اجر لاق :نم هي لها قولا# بحرا شرفا 2 تا
 انرط 4: .ه اذا بي رغلا ل

 ايكردقو هانح ىحاصملا اذا
 يقود دارو زها قف حارو

 هنوبد نزلا جيم بيرغلا نا 2
 استحاو مواز لع اختو زي همام ءاورت نسل

 انتجاف ساثلا انف لعاعأ © اهباع نإ ديس ءككافلاو

 ندعو وس اة جيتس تتم لد عع
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 لاقف ىلع تنب موئاك مأ هذه 5 لاق هذه فرعتأ رم هل لاق كانه ةريغلاو مسوملاب رم تقفاوو

 0 00 ا نا يح الا كاتءار ماو كيلع نادك 0-0 نظأام هللاو ىلع لهاجأ هل

 امد © نع ةئييع نإ نايف ايدج لاق داع نب دمح انندح لاق دما نب دعا ينادح (

 هريغ لاقو كاي ا ةريغملا هتني مل نا مالسلا هيلع لاط يفأ نب ىلع لاق لاق رفمء> يأ نع

 لاق ةيش نب رمح انثدح الاق يرهوجلاو رام نبا ( ا ( ال هنعمل ةريغملا تذخأ نال

 ةدلا كه يف ةيعش 3 ةريغملا ودعم يان ب نإ م لاق لاق ينئادملا 5 لو

 ف هنا تاذ ةودغ كلارا *-(ل 0 ندلا هل

 كل ل تقلا نع ع از ترك دو افلا تن كارو

 0 هللا لذ ع ين'أ ءاكل 56 هيش نإ رهع 0 الاق 1 0 ,يرهوجلا ) نو (

 ا ام 5 طقل هتبيعأف ةبراج هقير 5 و رمع ىلا ةريقللا دس لاناق يرون ا

 ا اهدي 0 لك 5 نإو كل ىذلا هت أنا كلل لاق: لاا هده ىلع

 ليوطتت اقلاعزامل كنإ لاق رءع ىلع ام مدق |. ماو 2 سمو نم ةأرما يهو مقرلاب اهجوزت ىدقاولا

 ا دايز نع رعدم 0 لاق ىد ذل !اهللا داع نإ دم نربجا دم نإ 2 ( لاقوي) ىلا

 هناقأ له كريما اورفغتسا د همس 0 ةرغل ا اح ىدسألا هللا كا 6 0 00- تع وس لاق

 0 فعلا صاقأ ةعبرأأن ورق 3 راق راك أ ادا رد تر ةريغملا ناكو لاق ةيفاعلا ب ناك

 ىف انبدمم ىن 30 يدقاولا لاقو ( لاق ) نكيملا نيبام دع نيعار ذلا ليع ماها محض أم وتم

 نأ وهو واع ةفاللؤ قالا نفح هس ةكركلا مشن ةريغملا تام لاق هبا نع 00 موه

 كوه لا موي هلع ترض ذل وط الحر ناكو ة ةدس نكعيس

 تي وص

 رو اطام سوقب بولقلا ىمر * اهملعي ن> اهو ةينح #*

 ردا فحدااام انمرحو ام #* ةلفان كسب ردق اذ :ناككنإ

 يماشغأ نع رصنبلاب جزه مه عا د ءاعلاو يجراخلا ريشب نب د. ر هشناا

 م هيلو ريشا 0 لع رابخا ---

 ا 10 افاد نإ .قىدع نب ناش ن تديج نا دعس نب ليقع نب هللأ دع نا ريشنا نإ دم وه

 | ينو رعضم نا ناليع سف نب فوع نب ورمع نب ناودع نب هحراخ ىنب ند ه يجراخلا ناودع

 | 7 امطقنم ناكو ةيومالا ةلودلا ءا رعش ند 6 طم 006 0 سصعاش ناملس انآ ريشا 0 دع

 3 نس انب هللا ددعدلو دج وهو ىزعلا دنعنب نأ ىبدح |ىشرقلا ةعيبر نب هللا دبع نب ةديبع يبأ

 ناس ول نرسم رشإب وهو ةقزكلاب ةرتعملا تامزو ئدادعتلا لشلاو + (6)

 دي كيا ”رظ سا با وبا ديا 1. 224 يشضا

 0ظظأ0أ0010101 7650

 ك1 ل خب لناس ص تا اس الا
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 لا ل ْ يي تت

 ةلدكملايف دورملا جي هتيار دقلدهشنت يت> هللاو ال ر مع هل لاقف هب هللا كيزخي ام توا

 ىلعلاف ديشلا ماللع هللاَقف اعفان اعد 3 0-2 بهذ ةريغم بهذا هل لاف كلذ ىلع دهشأ ١ لاقف

 هذدق غاب قمن لاقف ةزدكلا قادوا جولو هيف جاب هنأ دهشت ىح اللاق ة ري ةداهش لت

 لاقت 0 ةداهش لثم ىلع لاةفدهشت ماهيب اها اعد دم كفصأ بهذ ةريغم بيهذأ لاَ

 5 اوكف نحال لا ىكرب ثكم يت> كعابر | ةنالع تهد مرتع عما مادا ملط الل ينأ نإ
 ىلا نك ع 'هنيقلل نهأ نم دحأ ةنالثلا ءالؤه عال قو ا 0 قح نينمؤلا تايحا لإ

 لاذ راصنالاو نيرجاهملا سؤر هل عمتجاو دجسملا يف هل ساج ءار اياك عا لع مدقف دايز

 للا يزني نا الجر يراليفا لاق البقم رمع هار املف لاق موقلا يحال اهتسفر دق ةلك يبمو ةريفمل
 انثدح لاق ىحي نب ىدسلا انثدح لاق نافع انثدحو ديز وبأ«لاق) نيرجا# اا نم الحر هباسل ىلع

 كادر بغت رغما ىلع لوالا ةهانتلا نوع يتع ديش امل كافي ديلا ناع ا ءديشرن. ميركلا دبع

 مث د نيب رطخي باش للحر ءاح مل |ذيدش راكم ائتلاف دوف كا 3 ناو

 ديع لاق رمع ةحيص 0 ةد.ص نامَع ونا حاصو باقعلا حاس اي كدنع ام هل لاقو هنلا:هنسار قاع

 ا هللا ركذا دايز اي تلقف تقف ةريغملا لاق نورخأ لاقو-# لع ىثف أ تدك 2 0

 رامى هزوا< نا يلا يعد اونةح دق نيئهؤملا ربه و هلسرو هءاثكو هللا ناف ةمايقلا مول كفقوم

 ههحو ردحأو هانيع تقربف لاق اهنم يكد كال ا نطلب 3 تنك ول هللا وف
 اج واجن انا جلت ينكل و يدنعكلذ سيلفموقلاقام قا نا امأ نينمؤمل رمأي لاقو سس

 هللاقادابز ناءالؤه رغلاقواللاقف ةلحكم 00 اءاك هلحدي هاب أرأ هل لاقف ام ط.تمهتيارو راهم :اواتيتح

 ايلاع افن تعمسو اذيدش ازذح 531005 ا نيب ناددرتت هيشيصخ 00 ءاحرب انفار هتيأر

 ف موبرضأف عيللا و 1 1 هللأ رمع لاق ال لامف هكا 0 اك هحرت رو هل>دب هتيار أ هللاَهف

 ةويوبأ لاقف مح رلا ةريغملا نع 1 دايز لوق هاو نيفادا برضو نينا 1 0 ركب ف

 نإ مالسلا هيلع ىلع هل لاقف هبرسخب رمي موف اذكو اذك لعف ةريغملا ن 0 28 أ قاف بايخ نأ دععل

 اا ف ني دانت .هدايش 00 هيرخقإ هلآ قميرلاف كلذ نخفاهتو كيسا 00
 دهشأ ال لاق قس لاق داب ل ينيتتسا امنإلاقف ةركب ابار مع باتتساو لاق ةريغملا ىلع رجلا
 لاقف ؟ازخأ يذلا هلل دما ربك أ هللا ةريغملا لاق دحللا اوبرسض املف لاق ايندلا يف تيقبام نيننإ نيب
 طقر يمن ! هدول و هلق لع ركل ب وبأ ماقأو لاق كاراو اناكم هلا 000 أ تكسا رمع هلا

 لوب ةداهشىلإ يعد اذا كلذ دعب ة ركب مآ نكت لاف اهعدابد تلق نانآلا بانو لاما

 ظ لاق ىلع نب دواد ن ناماس قدخر وا َلاَق ) ندا ل م ادايز ناف ىريغ باطا

 ثالمحو تحن دفةأشر 7 0 2 لاق هدو نع هيبأ نع كيه نب مهارإ يف كل

 ىرهوذاورامع ن ١, ( انثدح ) ديدش ٍبرض : مالا كاذام لوقي ينأ ناكف لاق هروطع ىلع اهداج

 تناك لاق معلا نع تا "0 نع دج ل ندح لاق بخ نب رم اتدحألا

 01 لاقاطا أهضقيف اب يا وع ف ةريغملا 9 01 1 ' ةفوكلاب ةب 4.ىش 2 ةريغملا اه ي ر ىلا وم و لع ح مأ
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 سهم سس سمسم سس سس سمس جسمطس سمس سجس سسسس سس جس تسسلم صا نسا سس سدس

 رم ث نب رمح ديز وبا لاق لاق ةركب يبأ نب نمحرلا دبع نم ديزب نب ىلع نع ةماس نب دامح انثدح
:. 

 يدقاولالاق ةبش نب رم لاق ريهز ئ ةماسق : نءفوع انثدح لاقىراصنالا هللادع نب دم انثدحو

 ينادحو لاق ناثدحلا نب نسنأ نإ كلام نع هيبا نع ةركب يلأ نع نة رلا دهن هع اوخ
 يي

 نا كلام نب سنأ نع بيوص نب 7 اول يأ نب لع 50 ء مشاه نب ىلع نب دمت |

 نهدي 014 لشق ءاقل هك ربا تاكو رابلا طسوت ةرامألا واد نم جري ناك ةمش لا

 ا لا ةأ رملا تناكو لاقروزي الو رازي ريمالا نام ةجاح هل لوةبف ةجاح ىلا لوقف نيمالا |

 7 هلو هاو عفان هيوذاو هاا عم هلة ةفرغ ىف ة ركب وأ انيق كات ركب ينال ةراجا

 هدو 5 راب اره نع حيراا تبرعضف ركب نأ ة ةفىيغ ءاذح ة ا ملا كالت ةقرع تاكو دعم نب ليش

 اونا يتح اورظنف اورظناف اب ميياتبأ ةيلب هذه ة ركب وبا لاقف اهحكني ةريغلإب مه اذافموقلا رظنف
 2 لإ دع ان كرعا نف نك دقدهنا اهل نافلة رمل تدب نم ةريمملا هيلع حوش 2 2 ونا لوف

 تاءف ام تاءف دقو انب ىلصت ال هللاو هللاتو - ك١ اقل رلعلا نتا ىلصيل يهذو لاق انلزتعاف ١

 لا لإ اك دروت هلا اريتكف رم ىلإ كلش اوك او ريمالا هناق لملف ءوعد. ساتلا لاقق

 ىسوم يناب رم ثعلو ىسوم نب دا#< نع هثيد_> يف ينئادملا لاقو دوهشلاو ةريغملا اميمح هيلع

 لاق ةرعش نب ةرملا لحري تح هدي ند ةياتك عب ا هيلع معو ةرصبلا ىلع ىردمألا

 ا مريخ و هتأو نم لحرب د 0 ا1 رهعأ لاق ىموم أ نإ هثدح يف ماثه

 لاحرلا نولص» مه اذاف ددسملا انا>دو دي رملا رهظي ةادغلا ةالص انناصف لاق انالث زهع 1

 نئرب هيلع دحسملا اح ىفىسوم ابا تءار ينإ هل لاقف ةريغملا ىلع لجنر لخدف نيطاتت ءاسنلاو

 ارسال هلال انار املك ذهل ةفرح هممو هيلع َتاَجدف ردات الو ارئاز ءاخام ةرعملاهل لاف ظ

 الد اا 0 كناكم يدوط ونا هل لاقف ءررزس نع لرش بهذ دارت الق تاتكلا سوم وأ
 تمدقتالاف هيت هج وام تملعدقا ةريغملا هل لاقف هتقو نم لحرب نا ا و أ نا: نود 0

 نالثمقان أب ح أ يناف ةريغلا هل لاقف ءاوس الا ىمالا اذه ىف تاو انام 00 راد لاهنت

 كلحرأ ى يت> كيا ء هبارق اذا ىدي نم يدرع عض ا آل نأ نينمؤملا 5 ع منع دق لاف ا

 باتكلا كو روظلا ىلا يف زاحرت لاق فيكف لاق نينمؤملا ريمامسق ت رو ىنتءفشتأش نا لاق هيل

 ةريفملا زهحتف طخ 0 هدب يف !تانكلا نإو اربدمو البقم يدي ىمو» لا يفرد اق كدب يف

 فئاطلا ةدلوم اهنا لاّسو ة 2 ف ةماعلا ىس نه ةينرع ةيراح ةليقعإ ىدوم يبأ ىلإ اكندلاو

 هلنأ دمع نب دمم تدل ىف لاقو رع ىلع مدق ت> روظلا ىلص نيح ةريغملا راسو اهل مداخ اهعمو

 ك0 ل نركت نال اهتك ناك نا عاب كلغ ديتدق هن[ هلل لاق" رم ىلع مدق املف ىراصنالا

 قحسا نع ةز#“ نب ىحي انثدح لاق يموه نب م كا ا لاق ) كل اريخ ناك

 ممم ل ممم تصل ميسصستلا ل معسل

 نيم نادغش نب تعصف ن ء يراصنالا 0 هللا دبع نع ةدررب يأ : نب هللا دبع نبا

 لاقام د لإ هتيأرأ هل كاقف 0 1 مدقق 3 وهشلاو ةريغم لاب اعدو سلح هئع هللا ىكر باطخلا

 نك كأ 1 هللا رظن | تفاغلا دّقأ ةريغملا هل لاق | مدخش ىرد> م. ريش القنا ناكل هللاو مم



 ( مق

 تاع ندع ينثدح ل لاق يزا ريشنلا سلوا ناد ينادح لاق للا دنع ىثدح لا ا

 ةمعش نإ ةريغملا نيب ناك لاق فسول نب جاححلا يلوه قنا هللا دنع نب رجاَز ىنادح لاق يذلا

 ةلقصم هيف عمط ىتح هما عضاوتو ةريغملا هل عرضف عزانت ينابيشلا ةريبه نب ةلقص» نيبو

 هبرضف ةذنلا هياع ماقأف اف ذكمون ىضاقلا وهو حرش ىلا ةريفملا همدقف هثذقو همتثف هياع ع ا !5

 8 لزق ن 'ابيش ينب ىلا .جرخو ايح مادام ةرعش نب ةريغملا امف ةدلبب مهبال 9000 5

 نع مهلا اس يح ماسلا ن ه غرف اه هيلع اوماسو هموق هاقاق ةف وكلا نك ةريغما تام نا ىلا

 كنا اننلظ اولاق اذهام لاقف ة :راجملا هل نواعقتاب هيلاوم نم موق لم ايبا 500 نبق |
 دقل هللاو لاق مْ هربق ىلع فو َى> قاطناو هوقلاف , د قل لاذ هريق مح رب نأ دير

 106 ىف ليليس لاق هك االإ ”قالتغ اب ولولا او كشهدصل اناا

 قال 1 5

 قارلا ث هن مأ- 1 0 ةارلا 1 1 0

 هلا نع مذ ع يرحعلا ن نع اًءلا نب 12 نع نازرلانإ تفاعن د2 0 اذه يف 0000

 دجلا هدح و كلذب هيلع ديخأق كنبا ةرغايف يهش فرىع 0 ينا هللاو هللاق ةلدصم نأ ىعشلا نع |

 نع يىنئادملا نعش 30 دج ا سا ا نع( ينرخأ) "هلق ,ا 3 7

 وم نع 3 ْن

 أ ىذا ةعئاع رع هذاف هاذ د ><: ل يف 11 ,علافذ هلهأيف هفادكو هلاذو ا ا تس

 هلت حلاو كلذ دل هتباحاف رمع لاق اب اهريخأف ةشئاع ىلا لوسرلا ى ااا يلا دعو كاذ

 نا ا نينم ما ماي كلام اه كاف ةمو.,ءاعار 0 هن ا كد ا ماعلخدو ةمار 1 50 :

 ظ جر> وكي هك أن اىلع اطلاَمْف ر 1 اةيعنيلأ 00 و ةندح ةيراح 2 تلاقو رمعةلاسرب

 أ كتبطخو هلهأيف ركب ينأ ةلصنم هتينألم ينفاب دقف نينبلاو ءافرلاب لق رمع ىلع لخدف اهدنع نم
 1 ةثيدح ةيدد دعو تال ىلع قالا ديدش لحر نيئمؤملا ردا كنا الإ لاق كاذناكدقلاقف 27

 نوكييفركبابا نو كذيوةشئاع هللأتتو كلذ كمنف خبضتق اهبريضت يذلا الع كش لازتالف نكلا
1 
 لاه ىقدصاو: ةمئاغ دنع تيك يف هل لاقف موب لك اهدهع برق عم هب ةدصلل مط ددحتو هيلع

 ىلا دا 2 ىف مّميفعأ دقو تماأط 2 ىكرصل 53 م كي ما ينوهرك ما 6-52 1 لاو 1 1

 د اق يرهوجلا 200 كا عن دما ) 01 ( امدواعم ن ع 0 ةلركلا و ريخلاب اهريخأف ةقئاع

 نب ةريغملا ناك لاق نسف نب ملأ ءنع ةداتق ٠ نع ينالقا. !انامادن أ لع ام نع لاق“ هيش نار

 517 هنأ لاتحيز نا ءااع ا لاش 200 2 ىلا 2000

 رب دنعد وهكلا هيلع دهش ا هرب (انَدَحَو) روزب 3 رازيب ريمالا نا لاقو هسا ددعأف نالف

2 
 ظ
 نع هاورف ةيش نب رمعاسدح الاقزب ملا دبع نب داو رامع نب هللا دنع نب دمحا هنغ هللا يذرا ظ

 , ةثبع نع ماشهانري>الاق ىميلعلا ركب وبأ يف ”دح ةيبش نبين لاق هق رفتم تاياكحم هلاحر نه ةعاج

 لاق مصاع نب ور<“ را 0 هش ََث 1 لاو ةركب ينأ نع هسبأ 8 نثدودح نب نعدلا بع نبا



 غل

 هلال لاق كاذ فيكو لاق هموق ىدعباللجر كاذ هف عأ م لاف سفن تفشالا فرد لهلاقت
 تف عام ءالول الجر فرعأال ولا لوف لاق كئاح نبا كئاح

 لاقبرعلا 00 ا توعو الام اذه كرس ٌزقون 0 سيلح رش كنافهللاكحبق هل اولاق هتزيشع

 ارنا ن' د> لاق ششفخ لإ ناماس نب ىلع ( قر ركز وهنع أوف رصن افن ذا يبهأ هغلس نأ

 1 ادع 1 مرد دافع نلوم يرملا يبأ تاو يرسلا 0 دمع انئدح لاق يز 3 ||

 8 0 ةفوكلا ىلع وهو ةنعش نب ةريغلا جرخ لاق مصطا نع ةناوع را لاق دمت نب مامه

 ظ د 21 ١ نبا قاف ةفوكلا نر 1 5 بغ دعب ىبخنلا دوسالا نب مثيلا هعمو

 لت كرا نا 0 كل قال نأ نمدعيعملا هل لاقف ةريخلا فر د در لعن نانا
 ا ا رار اعلا ناك تفك و كاف ةضي را ةضر نعت لاق اكلم 2 رالا د تكر فك

 ف لاق مهربغ كفرا 0 ملهح نا لاق مم كماع تفقد لاق لكان د5 ه0اق تنا:نم لاق

 نب سقف لاق يكون ةداس لاق لِهذ ينب يف لوقت اهلاق انريغ ةداسو انتداس لاق نابيش ينبيف لوقت

 الأ ءرارغلا كو لاق ةبلعت نها عويفلاف كوناخ مهتما ناو كوقرس مهترواج نالاق ةبامأ
 ا ]و هر «اولا يف نال ماهحتلاق ىلوح هس عرض لاق" ر كتبي ى يف لوقت اق لاق بالكلا
 1 لاق ةزئعف لاق ماهلا ن وبرضو ماعطلا نومعطي لاق ةفينط لاق ليلا سالحا لاق لحق

 2 رآ ءاسنلا لاق 0 نع ينربخأف لاق ءارقعو ءاعد> لاق مححأ ةعيبضف لاق ًامْؤا ناتفشلا م

 كاع ادا كقلاف مم لا امالاق رفاق علخيال لغو عمممس 1 عمج عيمجو عبرص عير

 ؤ عيجتف تشن اهلو 8 ورا عم عيج يه َِ اماو كترب اهلع تمسقا اذاو كترس اهلا

 ,اذا كر كرا يف :ةلولوملاو .تلخداذأ 0 ىف ةحلاكلاف عمعمسلا ناطيلا امأو اهشن ىلا كبشن

 . امطب كلت رثشن دق ينل ةءيمدلا ءاهرولا ةريصقلا ءاواوسلا كم كاف عاجبال يذلا لغاا امو ت>رذخ

 كاف سنن ةرعلا كريمايف لوقتامهل لاق مث كفنا عدج ىلحف اممكسما ناو كدلو عاض !هنةلط نا

 هب قاطناف لا هللاو 00 ١ لاف ةرمغملا ريمالا اذه كليو كاف هللا ضف ميلا لاقف ءانز روعا

 | رحلا ينزي له كحنو هل لاق ةما 5 ناوتسو هوان 3 ذك هيت و هلم: “ىلا ةريغملا

 11 اك دع جرخف يبارعالا نطفف نكياحب هيلا نيمرا ةريغملا نول لاق مث ءالؤه لثم هدنعو
 دمحأ ينرياو فاح يبا 0 ينئادملا 0 زارا انثدَّح لاق دهم نب هللا دع ( يتريذأ ) ةضفو

 نب رم انثدح لاق محام نب رضن ونا ىنثدح لاق رصن نب نيسحلا انثدح لاق ىل>ءلا ىسع نبا

 هل لاف مالاسلا هيلع بلاط يبا ع ىلا ءاح ةيعش نب ةريغملا نا هلاحر نع قف ىبا 0 0

 لاقف كب راح هلع تدراو لفت مل نا كناف كل ةميلا ذخأب ءمو ماعلا هلوف ةيواعم ىلا ب

 كف دا دع ناك املك هكر رثو ةريغملا فرصتاف ادضع نيلضملا ذختم تنك ام مالسلا هب ع يلع
 فخ مل ىلع هل لاف ار ل 15 تدديوو ااه ةلالجش وف نع دا كرولا أ امف تكف ينا

 | ادا هيف دحأ [نمأيت !ّل هللاو 50 لا ىفيناششغو ىلوالا ف: ىتحض دوق تام لع

 | كي.هس ب مهاربا يف ' لد لاق ىلع كب نسحلا ) قرح 0 ةريغملا فرصلاف ياسد حالصل الط قيد



 6 ند هنأ معريو دلع # هلم مق و ءعجاشالا ىراع

 » لاو لوسر لا اه ءانأ 5 ف مجرد قآل ةسمك هيلا ثحعدق لوش م ما ةعش 1 ةريغملاو لاو

 يعازخ اره نإ مشاه (ينريخا ( اهلفو 26 و لاَ تافام مح 8 3 ةريغملا لاق هله ثعأ

 - 5 ردا لاق يحا مالاس نإ د 0 لاق يكساعلا 0 نإ نيهمسأ 0 لاق

 ينا نا دعس تن ةصقخ نيمفو برد نب نايفس ينال تان ثالا# نيف 0 نب ار نأ كل

 موب يمضالا موي لمجف مالا هيلع بلاط ىنا نب ىلع هيف ثام يذلا ماعلا يف نيمنرا ةنسب ىلا
 زجارلا لاق كلذ ق.سف لزعي نأ فاخ هنظا ةفىع

 هري_مظلاب جالدالا اسمفلك # هريغملا يغتبا اديور يريس

 تاميرك قانعالا تاليولل نكنا لاق ةودن مب 1 عمتجا اذا ناكف اقالطم ةريغملا ناكو لاق

 ارش ك دملج نوال ١ وعنرا ءاسنلال 2 ناكو نددتءاف قالطءلحر ىنكلو قالخالا

 ” 0 ةيكايعاو ؟ رث دم لحرو هيلع ةماوآ 9 : ناو لجرو اهملع ماوق وهف ةطدؤم

 ( ىنريخأ ) ناحاش الو ري ا ال.اءهف ةسؤم 5007 لحرو ند نيلعولاك امهف

 00- 4 ان رد لا يمءدالا اككدحك لاق هيش نب رم اند لاق رامحع ن 1 هللا دمع نإ دعا

 00 :اع نم نك !:لاقنوا ءارضا كنا 35 ةبعش نب ةرمغملا لاق لاق 2 ريطم

 هلاك اكل الو احدا ايس نس ضال كيسا ال

 كوع. م "عازم نيعتمو اندلع تعا نع م 5 اعا |نأ لاو هيعش نب ةرمغملا دنع ءاسنلا اور د

 ملا ع

 ا

 ةريغملا ىلص ( ناظقيلا وبا لاقو )هللا دادعنب رير> تنب ةشااعو ةريغملا تذب ةز»2 تنبا هو صاقو

0 

 اس كتمأ ةيعررلا تددحوو ه:ّش كعءباف هماحم تذخا كب وث 3 ةيناعلا تدحوف !ر ا 5

 لاق ة ةمش نب رمح انيدد لاق رامي نبأ اد كياغ وا هتيلغف هباو واس 1 ةيريغال تد>وو

 لق ينقلط مالع تلاقف اهقاطف حبصلا ةالص دعب لاخي هل ةارما ة زمغملا ىار لاق مصاع وبا انثدح

 نب دمحا ( انريخا ) كاوسلا نم الا للخما ام هللاو هللا هدعبأ تااقف تلك ١ كنا نظف نيلل# كار

 ظ نب دا انثدح لاق ليعمسأ نب يسوم ىنثدح لاق ةيش نب ر# انثدح لاق يره وجا زيزملا دبع

 0 0 لاقف نينمؤالا ريمأ ىلع ىسيع ينال ندا يدان ءاح الحر نأ مسا نب ديز نع ةدلس

 نا برعلا رشاعم مكيفكي اما با نم يعل له رمع هل لاقف انا ةبعش نب ةريغملا لاق 2 وبا

 بلع هللا ىلسي لا نا دهسا موقلا نه ل>ر لاقف نرلا ديع يناو هللا دنع ينأب او 5

 0 انأو ا هسذ نم مدهام هل رفغ دق سو هيلع هللا ىلص ١: نا رمع هل لاقف ام 5

 دام ,عيلا ن ءذامد ناسغ وبا انةدد لاق دم 0 مشاه (ىنريخا ) لا دع ابا ءانكف يي لعش ام

 نب ةريغملا رفن ةعبرا ىلا يمني ةفوكلاب لاما ناك لاق ظحاملا نامع وبا رحب نب ورم ينثدح لاق
 رير> وثعشالاوةريغملاناك وروءاناكمماكو يدعنإب رححو سدق نب ثءشالا وهللاد.عنب ري رح وةيعش

 ابا وج بارعالل ناف لءفتالاولاق هك را ينوعدةرمغملا مهل لاقف ينارعامملع علطف ةسانكلاب نيفقأ وتءاموب

 دا# مث محوفايناز روعاهفرعا ّ لاق ةيعش نب ةرمغأ ف رعت له ينارعااي هللاق معاتن اناولاقدب ال لاقرت ْؤِب



 الضو

 هنم ضانلا بجمف رءثلا ضب هب .مهدوع ناكو سانلا ىلع جرخ ةيعش نب ةريغملادا ودلإب بضخ نم
 نعدلاخ يا نب لمحشا نع ىساورلا د نب 6 | انثدح لاق دابع نب باهش ينربخأو دمت لاق

 هل سرف هياع ضرع ذا 2 !اح "تنك لاق ةبعش نب ةريفملا نع مزاح آن سدق

 ىلإ حا ليلا ل دق امال لحأ نال 5 7 لاقذ اماع ىنامحا راضنالا نهلحر هل لاقف

 كلذ كاق ال تيضغف ةريغملا لاق كد نمو ُبانم ريخ [نأ يراصنالا هل لاقف اهلع كيدأ أن

 هدام ىلدع انذكف هفنأ ىلع يي هلك دل هس كلا تف ههنا يسرد رك يل

 لاحر نع ينذاب دقف دعب امأ لاقف ماقف ركب انأ كلذ غايف ين اوديقت_بب نأ يراصنالا 000

 مهديقأ نأ نم مهلا بر 1 000 5-4 را نآل هللاوو ةريغملا نه مهديقم ىأ اومعز مكنم

 ٍ 0 ياوملأ رمصأ نبال يح هلاتوب نب ليعمسا ( يتريخأ ) هللا نوعدي نيذلاهللا ةعرو

 ما ءالملا نأ نبا ناسح انثدح لاق يا مالس نب دمع انئثدح لاق ةيش نب رمح
 تلا 000 ةرصنتم ذئءوب ىهو رذنلانب ناءعنلا تب دنهىلإ ةيعش نب ةريغملا كو لاق ىبعشلا نع

 لاق ةفوكلا نعت ةردملا ةذه لم اهتينأ تلاق ةعش نت ةراغملا انأ كاق تنأ نع هل تلاقف' ةئس نددت
 1 الاج يغبت تكج تن ذك راهلار مز لله كلش كلا (طاخب كح دا تاس اقتل

 نامعلا تنب ت>وز لوقا بر هلا مسا وه نه مسوم يف ساجم نأ تدرأ كنكلو كانحوزل اند

 اك ف كانو ناهعت اكلميفنوكتنأ ار 2 كفك اهوا ادب انوكي الام بلسلاوا ةعو رذنملا نب

 تاق ابك لمحت ناك نياق لاق ةعسر تلاق كيب أىلإ 6 ترعلا ىااط لاقت تك و ديو 6

 هل مون تاذانآ اني لحمتال كديور تلاق اتقن ل ناك نيأف لاق هتعاط نم مهيقعتسي ناك
 0 نوم يفإ نم د الأو نزاوهنم اهدجا نالحر هياع ن5 دإ ينأ بن> ىلإ يل ردخ ل

 لوق, اشناو انم اَقيَشن نأ لوقي امهم دحاو

 انزاموا صاع ساني مو * انزاوهنكي مل ًافيقن نا

 * انساغلا اورسشناف اسرق الا *

 لوش وهوةريغملا جرد

 ناهس 2011 كروت < انا نه تحات ةنكركا
 نب ث رألا [رقلا لاق ما نب دم ( 30 ) اهف افعل تن 0 تضع ىلا )١( تامالا و

 ففرلاب س !اح موي تاذ تبان نب ناس> انيب يربنعلا رير> نب ءالعلا لف ةديع ونأ لاق لاق دمت

 كلوش أمنأ مة رفز رئز ذإ فوفكم وهو ين» ند

 مدعم حيحش هب 55 عاص ةليح لك اهرفاح ناكو

 هلوق ينعي تضم ينل تايبالا 1 هلوق )١(

 ناهذالا ةكذ كولملا نا * هئهذ ةريغملا لعتددر دقاف

 نايهرلاةفاح قدصاراصلاو * قدصم بيلصلاب كفلخل ىنا

 07 ذزذ ذ ] ذ ذ



 ا ا و تا اي ا 4
 المج ار ع 2 - لا

 / 7 ا وا ا را - كاد ا ا عما 0 --

 ( ؤأممو)

 ا وحاطمصأ مل 3 لاتقلا اوعادتف مث اطلابافب به كلذ غابف اناس آر شع ةيالاع مم 5 ل ناكو هلق 0 احم

 ٍ 0 4ع اع ا ىلص ي لا عمتقأو ةريغملا لاق هيد ةرشع ثالأب داوع ادم 0 هو لع ئك 00 نأ ىلع

 هةعم تدحرد ةروس 5 0 رحطا 0 كيش 4 75 ل يذ يف ةيبدحلا ة روع ردع يد |

 ةييدخلام اعز رك تاعناو مزانإ نع هءاع هللا ,ىلص يذلا مزلأو ر 5 يبأ عن و آت تنكو اهف |

 نفسو هياعا لص هللأ لَوْسَر سر لع ماقالو لسا هيلع هللا ىلص يم 1 دوعسم نإ 0

 فنك اةورعا تاقف ديدحلا يف عنقم وهو م هيلع هللا يلد هللا لودر ةحل سعي لعحو هءاكف

 ّة ربغملا كك. أ نااذه لاقف هظلغاو هظفاام تع ند داب ةورع لاقف كيلا ندا ل ا كدب

 نا 52 ) 0 ( (١١)ردغاب 1 اللا كتأ واس يع ا عا هللا ودعاي ةولع لاقذ 4 هيعش و ١

 نع لا نع يد ع نب ميلا نع ير.ءلا و لاق ىع ءارفلا مييبلا 27 دعا ىبدح لاق كا

 طوق نم تك ريف تنك قانا رخل برعلا هب ينفىعام لوأ ةيمشنب ةزشملالاق لاق ىدكلا

 اوءاهو هوناه تاقفمئاز مه جردالا انعمامو 0 تا دق يل اولاقف ةريخلا .ىلا.انل قير وطيف

 محو | واعف 9 ؟الخو تدءاط ام قواه تلك نحال 53 ل مهر كك اولاقف نكن

 اذه ءلم ىل ! لك هل ت تاقف راح لأ 0 7 0 9 ايش نيقزلا 0 ِق تيصف ىلوق نم نوزع

 ادادح ا لو ردع ىقزل لأ اذه . 2 نا لاو هانأ 4 طع اف فئازلا م م ردلا تح ا .ءالإق قزاا أ

 دخف الاو حاص ناف ير 1-5 اذ_ه نأ تخطو يودب 1 انآ تلقف نتا ,ثرد اذهو

 0 دلال :غرفاف ءاملا ن نم هَنق نام اه وانه تارا نع ىز ىف يتبو هلاك ام ين 0 ا تكيارخ 7 ز

 يف ت تل رح اك ا ىلا تلال و لوالا قزلا 6 تع ضف تح ردو ى رهط ىلع اءملمحو رد ل

 تقرأ اعاو هلا رظأف ينطع اق هلشن كدنع ناك نافذ هنم ىب.ام ىلا رظناف ارمح قزاا اذه ءلم 2

 ايارش يلا جرخأف تاه تا هنم دود>ا ي دنع لاو هآر 1 او 4م اع رجا تددرادأ يف 2 النا

 ذخ تلقف هبحاص لوق لثم ىل لاقف فئازلا مهردلا هيلا تعفد مث ءاملا هيف ىذلا قزلا يف هتلتك اف

 را عع هتاعدف تح ردو ه هابأ هيأ ىذلا تارخقلاب تا 0 وهو 4 ناك م 2 1 ّح

 تمجر مث رخآلا ضعبو لوالا ىقز تالم يت ةريحلا يف راح لكب كلذ لمفأ لزأ م مث لوالا

 0 ا يش يأ كحيو اولاقف م,رد تددرو 56 نيب نقزلا تعضوف يناأ ىلإ

 ْنا د# ار 8 ) كيس نو رع لاق ) مويلاق 53د ءاهدلاب ب لا 0 ؟ ذلا ىل عاشو لوتدععل أولءدحف

 لوأ لاق سايعلا نب كيعم نا هللا دنع نإ سايعلا نع لاح نإ دوا دان كح لاق يروباسنلا ةبواعم

 00اةاةاممممممممماملممملمسملللساامصللاس

 بس ببي

 سحج .

 الدر رمشع ةيالث لو 0 لش ةريغملانا 00 هلوقب ةورع لوا هن ريس ٍِق ماشه نب | لاق 4

 ةريغملا طهر فالاحالاو نيل وتقملا طهر كلام و فايق نم نايا حارق ت7 نه كالام ينب نه

 ةرغملا ناكو هريسفت ف ْنراَخَعا لاقو هأ سال | كلذ حاصأو ةرد رع تنادي نيلوتقملا ةورع يدوف

 مالسألا اماماسو هيلعهللا لص يذلا لاقف ماساف ءاح 9 مبلاومأ ذخ أو مولتقف ةءاهالا يف 2 بدك دق

 ظ 'يشىف هنم تساف لاملا ا لقاف
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 هاهم نب 9 1 كاليو 0 0 : ا نأ ََك ولأ ل 5 لاق كليو 2 نم ةمارصلاو ةياددعال دكا

 تكن ثالث ىدحا ىن. رثذاف ا ترص دق يا اذهاب تاق مدكم نب ةعربز 5 لاق بركس |

 تش ناو هذ مكح ةجام مرح ان اذانع طش ا تكن ناوانم رجالا تو ىح اق ادحا-

 تدذاو كلذفت اقذاوهي رهو 00 !ىنامو ةحاح كيف كموقل ناك نا اذإ حاصلا لاق كتملا

 ال كالا نم راف نع تك نإ نود لغت تلقف همم اوزاج دقو 5 ع تا

 دحر ادعو ين 00 هوعزح يذلا 2 اذه اورظناف تاق كلذ نم كذعن اولاق هتقلاذإ

 اذإ يح نانا م وق سرافنم هلا كاك اول كح اناو "يعدل ى. لصوأل ةناو ىفلا اذههأ اف
 مدكم 0 ةعيبراو 4 اهو.م ناو مكلذ ن : 2ك 0 اتق اهع انتاتق ةدرانلا ةمشغلا 1 ان.

31 
 كله يَ 4 ير نماف هتلاسو اهتددرو من تاقف و وط هناو اولاقف

 فإن ةيعش نإ ةريغملا وه ةدعاغاإ 2 همح ريد ن ١ ا ا 500 ىلا كلود 20 طقاش ا عصعاو

 ىنثلا فيش وهو سق نب فوعنب دعسن ور# نب 0 كللام نإ بّتعم نب دوعسم نب ا

 ةيواعم نب م 1 1 يبأ نر الاكل اد يددع وظل للا دنع انأ 8

 ا 0 ناكو 0 2 مالكا محاص يف هلو ةيدجلا دهشو قد لا ماع رس

 يمعشلا لاقءاهدلاب افوص وم ناكوتللا ديعابأ ناطخلا نوع هاك ىديعإلأ 5 كيلو هءاع : 0 ظ

 نب ةيواع.اماف دايزو ةبعش نب ةريغملاو يداعلا نب ورمعو نايفس يبأ 0 - رع | ءاغذ ا

 ريغصالف ا زامل ةهدام ءالذةريغملا اماو تالضع الذ يصاعلا نب ورم اماو رخاو ةان الالف نا ا

 لبق الخضفو 0 مهمظعأ ناكو. نير و ا ن٠ ةدابع نب دعس نب سدق ناكو ريس كلاو

 رصبلا باطلا نب رع د رع ملا لقو 0 قد أع ماما 0 ةريغملا نا

 0 3 اماع ناَمَع راق ردع لتق تح اهلع 0 : ةفوكلا هالو 3 < هلزف املع لزب ملو

 ةرشسم ىلع ناكو دنوامن حف ده_ثو ةيسداقلا دهشو كومريلاب هئع تيهذو ماشلا حوتقو ةماع /|

 مالو نيكل ديكو نابع لق دب ةنتفلا لرَعاَو اعريغو نادم تف دهشَو رقم نب نامعتلا

 ةيواعمل ةريفملا لاقف ةفوكلا ىلع ىصاعلا نب ورع نب هلل دع لهعتسا ةنواعت ىلإ نمألا نسما

 ةفوكلان ع هللا دع لزعف 0 ىف نيد نك ةفوكلا ىلع ةحااور أك ندلاو رص لع ادرمع ل م 1

 دلل نع نال فاعلا دبا وق" ورك كام 0 الع لزب مف ةريغملا املع لمعتسا

 0011 ]| ]1 1 1 ذ ذ]ذ]ذ]ذ ذ ذ ذ ذ 15 101 1 10 0 0 0 ز ز زذز] ]ز]ذ تا

 ظ2أ1]101]101] ]10007747 7: 00007575 1 1 1

 راو لعبا ا يالا اا 4 ندا "و

 2م ملا 41 لا ا

 ل



 يت> فرصنااهل تلاقف طرفيف هسفن فصي لع 8 5 لمفألاقف يس هن كتحو ذذا تنأ فكف

 ايم .احأف 2 .طاخن 2 انالف يل يعداريذ هدا دنا ا 0 قلع ت تلكَ ينأر قرأ

 تلاق مْ اضيا ريخ اذه دنعامو اهءايحاوصل تلاقو يار يرأ يي فرصنا هل تلاقف هباود .لثع

 فدو زدعلا زححان |١ اهللاقف نيلح رال ا ماوقلثم هل تلاقف هتعدف ن ةعسر يل ىعدا ةددلولل

 رضحاف ي هش كتحوزدقهلتلاقفرذعي ناءانغءرملا يس>و ترذعا تيقل نإ ينكلو هسفن لح رأا

 تدحرخف ردحفلا حالو ليال بهذيت> تراظتناف اهدنعنم فرصناف كلذ اوملعيل حلا ساجادغ

 تفشكف نوهساحو ةوسلادصق 000 تراغأف ىرغا لت تافو يس ٍِش 0 كم نم

 هالكماو تلاقوهتقشف اهعرد ىلا توهاينم اهنيعتالماملف نسحلا ةمان ةاسماب اذاف ةارملا ةمي نع

 لمرروغ ىلا توهاو روعلا اذه ءارو نعيل تكا ىلع كلو دالث لعالاو لاك ع 00١
 تمفدف ةميلغ ءارو نم ةمينغ هذه تاقف ةعيض كالمف طئاخلا اذه لثم يف يدعت قت مهناح ا

 أ املف هحاللسو هسرف هماح ىلآو هلع فضخم باها دلح لح رنا اذاف اقنلا ىلع تيفوأ يت>“ ىسمر

 اقفخ حمرلاب هرجشا تقفطف يب لفحيالا نق داو هسرف ىلع يوتسا مث هلعنب يمر ىف 4
 هم ىرجت ليلا ىار املف يداولا ىلع فرشا ىح ىب لفحمال يضف ةيناتسا اذهان لوك

 تيييستل تيس يسال سس مسي سما سسسيسس)ص سيسي ظل سيسي أ لوش اتناؤناكا نطتسأ |

 ظ اهارحم نم مويلا ىرجأس ىلا * اهاف:ىتحتم ذا تملع دق
 * اهاهد نم مويلا ىرعءش تيلاي

 ْ اهاحو ىلع اهم ليألاب # اهاهد يجولا لوط ىلع وردع تاق

 1 * اهاوتَحا: اهب لح اذا قد #
 . ظ لوي وهو ىلع له

 ا محسناض اف الك اعمد ضيفا * مدق راديف شيعلا رين نها

 ميدل فومو سغلا نكأوم * مشلا دومح هللا دنع نبا انا

 مف ماضقتب مه نا ثيالاك * مدقو قاسإ ىشع نم 0

 لوقا اناو هيلع تلهغ

 مهلا اتق لاك الا ىذ نباانا * مدالا رهشلا يفديلقتلاى ذنباانا

 72 2 ىلع امل هكرئا * مرا تدوا اكو ينقل نم

 لوب وهو ىلع ليحل
 هدراو مانالاو درو توملا * هدئاذ هنعباغ دق يح مح اذه

 ىلع مث َىَح ا هءاطقف جرسلا صوب رق يف هني فار ينأطخاو تغرف 5 ىنبرضف ىلع لوحو

 ييت> هفعطقف جرسلا را قاطحاو كغ رف يرخحأ ةبرمطلا يف ” مث سرفلا حسم

 | برعلا ن اا وف تنأ نم كيو هل تاقف الجار ترصو سرفلا ذل ىلا لصو

 ع ءسرو ةبر حلاو نسال ليفطلا نب 6 ءاللاو بحعال ملاظ نب ثرحلا ةيالغ الا 42



 +؟) ١ (

 ا

 هللاو وه اذافهيلع تدمتعا هتيصان نيب نانسلا نأ تانظاذإ ت> درطا لاقف ىناقا تاقفدح رس 5 ؤ

 نائسلاتنكمأ اذإ 000 طا لاق قلقا تقف رف ىلع يوت :.افطعاز نا ه0 0

 ديو سوال قلد لكإتر ققَح هجرس يف لاش هن هتعرف ا نظانأو هيلع تاك هك هند :

 ع اول وذ كمأ 0 ىل ادامدرر ثالث د لاقرب رف ىلع يوتسام * (طاز نان أ

 عا 0 2 1 طا 4 اذاؤ تفنلاف 3 ا سدح 0 يفرش أهلف ةهئم 0

 2 ى ارا 0 همر ليقف 0 ملا ل نه هس كلذف د 7 0 يدنع /

 رم انثدد> لاق لوالل فال هبفو ربا اذه ىرهولا زيرعلا دبع نب دمحأ يل اكو ةناثك يف ا

 جعل

 ب رك دعم نب ورم لد لاق ل 0 ناكس ين ةثد1 لاك قاديطا ىدوم ندم ىنادح لاق ة 4س 0 ٍ

 'ايكلتعأو موزخم ىنبديس دنع نم لاق ت تابقأ نيأنم هل لاقف هنع هللا يضر باطخلا نب رمح ىلع ]
 5 لا ردهم دا عيال ا ا وو و طل 00000 كك <

 فيسوءللا فيس لاقوه ن نمولاقمدقم 5 1 [نكقاو 5 1 اهلضفأو ةمالاف اهلقأو ةماق اندم 4 اه ١

 01 فا ور تملا رونو يرق و كلت لاو دكا تاز هثي لاق دنع نعنع“ ىثكأو لاق لودر |
 نيالا ب رشاو ةعدجلا لك الي[ هناوق رع لق كلوىل لاق نينمؤملا 2 كلوأيل لاق ا.ثل اذه

 هيف ناك دق لكو ع لاق ريخ تا ا 0 عدل لاقف نيئم .* وا يما اد لوقت ا اقرصصو ١

 لم و اسد انرث 3 1 0 اندشأ مهلاق ةرتقاا دعس نفر هع لاق حابرلاو ايرلا لأ ريخ

 ل تاعقس ريب .ل ىلع لاق حالسلاب ع 0 رو مع لاق ةردفلا ريعاسملاةرربلا ءايفوالا مه 05 ا

 ,امبرو وحلا لاق حمرلا ن ء ىنري> اؤ لاق سدصتو * يلم ا ايانم لاق لبتلا نع ا لاق 9 مع ظ

 | ةلغشم لاق عردلا نع نرسل كاف ءاودلا رود هيلغو نع كاذ لاق سرتلا نع نرحل دا ٌْ

 . كمال لبالر <« هللاقف ليلا كن ال كتعراق هنع لاق فسلا ن هور لاق لح>ارال ةيعتم در

 ىوت_ساف هنويح تاحاف انتج نك ارم اع تارضف ةردلا رم عقرف كمال لب 0 هل لاق ا

 لوش اكو قا ل
1 

 ظ

 نااوع او ذوأ ةشرعم رش نيعروذ كناك قر
 يساق تو ربا ىهاظ لعو * تي دق 2 كلم كف

 ا يف نانا م لقش * ىضاوا ردا لقى ىدحاف

 ترهت لهرمع هللاقف سا>ف تساج.الا كل ءاءتمسقأ مالسالا * هلك كلذ عدو رو [١ تقدف لاف

 0 | بيفد اها ىف نذكلا دخلا مف ناموا ل معا لاق تيقل نم طق سراف نه

 تاقفراغملا ان 0 اولاقف ءاكبلا ينب لا اوريغا دِسز ينب ليخ ىلي> نم ع تلف دعلو مالسالا

 ”لا رم تلاز لاق ارت 2 0 ور#* لاف ةأرسس موق ىلع انينأف لاق لا ك نب كلام ينب ىلعف ظ

 صوم ُق تساحو ةز>حد> ىليخ ا ةأَوَس موقلا نأ تفرع مدآبامقو ارودقو ةريك ليخ ْ

 نم 2 ءلوتعد ملأ, | ب>اوص نكد تلد امهر ند تدحرذ لق ممل ةيراح كءاذا و مومالك 5

 1 !قكعربشت الخ نأ كح سن إ هل تلاقف ىلا نم الحراهل تعدفاالف يعدأ تلاقف اهدئالو
| 



11 

 مد 22 ناك ًامنغ اعارذ « ١)هناودب قضي مل ًايحناك ناف

 املنسرتفلا ىلا ىب ولاا واج الو 8: قوات رانا نم ادا ردا ١
 منغ نع افاك لزب ملو هموقب قلو هنزهجو ةطير هتسكو هوقلطأف مهني اونواعتف موقلا حرصأف

 لاق كلما دبع نب د# نب نوره ين'دح لاق قع نع رانا ريذ |) كله يتح سارف ينب أ

 وبا ينثدح لاق يد زالا دم ىنثدح لاق يرصصبلا يرذعلا مبسم ين نب بوة» نب دمحم ىنثدح

 نة ورمع هع هللا ىذا تاطخلا نب رم لآل لاق يرداصلا رورو تق هس 15 نا
 سائلا ليحتا نع كنزيخال نينمؤملا ريمأاي هللاو لاقق ترآر نم مجمل نم يدبر ترتد
 يىل تناكو تءارام ندحاك ت>رخ لاق تاه ردع هل لاق سانلا ني>ا' نعو شسانلا عجشا نعول

 ادحاىتلاال ثبلا رف اممكرف قر خيشلا قط قرعلاب قطع ذاشالا ةعيرس ةليوط ةقءقعش سرف

 ينةفصن !ام هللاو لامك كلتاق يناف كرذ> دذ هل تاقف نيصرع نيب يشأ اذاف ا هتاف الإ

 | تاقف يلج دخت 86 ينرظناف هءم يرال يتلا ةراوءااو ةراوء لها لزعا يرت 66 انا روت انأاي 1 |

 ينعي رالكنا ينحاثيام دووءلا نءينيطمت وا هللاوال لاق اهذخ تاق اب عنتما لاق كنع اهؤانغ امو

 سانلا ليح! اذهف تيهذوىنم هللاوإف ادبا اهذذ>ا ال شيرق هلاو لاقف هتحاثاف لاق اهذخا تح

 دو. سرف ىلع تفي اذا ىهاظلا رونااك ىهاب رش يف ريسال ينا هللاوذ لدالا ىلع لمتشا تح تدضش.

 لوقي وهو هنهظ ظ

 / هلت نم صقشع اهمظني يتح ضرالا غارت الف ءامسلا يف اب يعرب مث هبالخم نم ةلظ:ح جرخم مث ظ

 " اذه نأ تلقف ضرالا وه اذاؤ هسرأف نع لاش كلتاق يبلاف ل 0 كرذد> دح هب تدحصف
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 نعنع ءاسأ مويلا عنم نا #*  نمئرز ال اذا يناس الهم

 *» نءئراو طورملا لارذأ نيخرأ »*

 تنكما تح هرئا يف تدضكرو ض رقى درطأ لب َكلق كل درطا وايل درطت لاق هنم تود املفلاق |

 مدسلا

 يف ىوتسا مت هس رف بس عم هللاو وه اذاف هلع تاكناو فتكلا لفسا ةتتفالا ؤهتتفل نم نائسلا

 افلا اي لا كلك وكر الو ان مكيف هأوعأ قد هاو رقم "اف

 هباوُدب قضي مل اي> ناك ولف يورو )000(



| 
| 

 ا

 ةعرب 7 0

 و 00

 لع

 2 عت و او نإ اه

 ةزع اونوكي مل سراوف يدرا

 اود لامه تن

 هكر ندعشاو 41 لح 20

 هحر هفاح نم سرا وفلا ىرو

 هماو هوبا ند يرعءش تملاب

 ىلاسف نيتيلا كءفني ناك نإ

 ا لوال ف( ١١ لله

 ةيسسراوفلا فدان «لاق(؟)وا
 و ةنيعظلا ةل>او تفرمهذ

 رخا تدعذاو ةشايح هدلعلا 1

 عيا رحاب أمعفش كدقلو

 نت

+ 

 ن

 نب

 د

 د

 نت

7# 

 ان

 نب

+« 

 ان

«* 

 للف + ابراق ةئييظلا يعاخ
 8 مل هناك را

 لقيصلاىدبأ هتاج ماس لك

 لزم لا 0 0 ايي
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 مفالو نيديال اهيرص ىوهف
 0 مالا 1 ردا فالكل
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 ١ ةئيعظلا ن نم لاق 3
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 هتلأسو مهباا بونذ لثم انونذ لجو نع هللا لوق يف هب جت>او * بوبذب هربق يداوغلا 5
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 وأ معز ةديبع وبا لاقف مدكم نب هعيبر تري راصنالانم جرزخلا نب ثراحاين ينب نم لجر لاقو
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 + فاو قمع 20 يواخ# اطردق نال مالا 0
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 جاردلا ل_- 01 اا ا اة صخشلا يوتسم

 مأشلا يلا قارعلانم جاجحلا اهحرخأف

 هثذم م
 بوهونيديلاقاط ىلع تدنب *# ةرد ةرا>> نميدولق ترش
 ظ بور  رعس رح ترش" © ةناقت ةسنم قاناي قرف ال

 1 بوبذي هربو ىداوغلا ىتسو * مدكم ب كسر نكمل

 ظ ننوعترالل رع و 6 همهم قرخ ددبو رافسلا الول
 ةفلذا وبأ ( ينبخأو ) ىر يفلان :اططا نب را رارذد ص هنآ | امن لو 00 لان م نأ كاع 2
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 ا تالام ب روث 0 3 قيهش نب 1 تاربالا هذه 35 - .حصلا لاق 0 3 20 3

 0 هبل و ةعبر لتفم 1 2

 سا رفننامطلا لدد نةءقلعنب هعد> ن نان ر>ن ردمأع ا مدكم ءنبةءمر ليف لع ءشلا اذهو

 ن ةشيدب هلتق نيرووشملا مه6اء>شو نيدودءملا ريضم ناس رو 1 53 كلام ن ةياحا نب نامعناأ

 كديرد نب نسحلا ل رع 4 3 مف كلذ يف ترعتلا وطه 0 وأ ديدكلا موب يف ىماس || بم 2-0

 ينأ بحاص دامحو 2 ةباور نم اضيأ ( تذيسنو ) ةدبب ,ع ينأ نع ماح نأ ا

 مع هس يثبإ نم رفن ناب ير أزن عفو ءالعلا نورمع وبأ لاق هد ءوبأ لاق ان اوم مرالاو دامد ناَسَع

 روصغنم ناب ميلس ينب نم نيلح رس ارفوئب تانئقفةنانك ن كلاين سارف ىب م ره نيبو روم منا

 ةنانك يب نم انءا ىتلف ايزاغ ىع انااويعان ةنحاك#ا ةيرنض نهدلا ب بارض * م اهودر مها ٍ

 ناماطلا لدو 2 هللا درع مى كالام 4 ضارف يف! ن< رهن ب ناس هموق ن . 26 2 دي دكملاب

 وهو لاق مدكم نبةعسر هود او هع فلا موهصعل لاقو ةعراقلا وأ ل ف راو سار :نا

3 27 
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 ارد كاملا 0 دز باد ٍِس 4 مهو ر 1 0 ةلاطالا - ةريثذ 2 3 5

 ديزي 06 ديلولا مايأ 6 2 فداتحا 5 ةيمأ ىف أمف بناعإ هلل وهط ةدامصق نم لئقلا 0 ددحم ْ

 00 و هدعلو 1

 اقوى رفلاكلج قرأ ماا :؟ دق # 0 1 تعال اليم أريص باف اقاب ْ

 8 ابق لوشي |

 الا رح ول تعقل < هنلعم نس رملا نك اراب ظ
 انوا احا لب رق الوقف 8 اهلفسأو اهالتسعأ ةبمأ غابأ :

 امرا امدق م رايح # همظعإ 0 ةفالعا نإ :

 انذالا ماسحأ اق 0 دوو # ِ وطب مكيدبأ م رشب كو

 نرد مكباوبأ م دشغو انغب » 5 د مكيدب ا 0 0 9

 اهلوأ ةدايصق َ لا قلاودو رثكم 0 ا ريشا نإ مْعََر ِإ ) مهو « ْ

 رقاوملا تاحاسلارو>+ط!لحتك * رك اوبلا جودحلا ناعظأ كقاشأ

 رفاذع دهملا خاضن سعاو * ردبم نيعار ذلا : ءالتف 0

 رراصا ىمياس رأت دنع تن أامو * هعول نييلا ه ةريسصع تو اق

 نجاحا 0 كانك ل حدر ىلا

 أ

 يعاجملا 4 قو الأ صهدلا نم . د 0 ذا قيال و 3ع

 # هتاود تن رعي دق ليل تيرا :

 كم يداذا ر | هيلا افلا وع لا
 يراط كا ال اب وول يد 1 *# ةثنا انما 0 ىلداَو د

 قرم كك مون يفر هفاخخ # ةريعب 1 تءعدودق تدعبصاف 2

 كاوا 0 ةرشوةضراعو ناسلت اذ ةىعاش تناكوةد.حاهءسأو ( ريشب نب 0 ( ا

 اة ل دل رو و ع دا

 هيلاا نم ىلا 2 + امعانثو قشند لوك

 هيلاغلاو كسلا ىلعانعاس * وتلا نانصك مهاتص

 هيلاغلاو لاغلا ىلع ايعاد * ارا يبد بدي لو

 لوقتوحور نم اهحوز يذلا اهاخأ بطاخت تلاقو هتحهف عاينز نب ,ىد !هجوزق اهقلطف :
 مد اا 6 م «٠ قار كنلخ سا لشا ْ

 هات انل رقي انك دقو * انانذلاو :عراكالاب ىضرتأ
 هو: تاانزإ

 هلا ال كل اك ير هوا كن او ور نم ثلا يل
 زال ١ كش او د 2 تار انك ع نيالا لآ

 نب ضيفلا هدعب ت>وزتف كرح> يف ءّقيو ا ث العب كيلع هللا طاس لاقو حور اهقلطف



 2“ ا

0020-0 
 ت00 0 سس بسسس بس سس سس سس سسسسس لا

 امرأ انني ىوبلا تف ئىش تاو » ىرتال راو قدرا
 ابرق الو يدل ىعدب ةلص الف * ائثب دو اوري_غ ةاشولا ىسماف

 8 تينحينذا ملو يناك * تدعصاف ةاشولا يمس انئدب َ رح

 ايعص ىوتلااماذااضارعدولايدل الصأو 1 وبطل ينيم ءمرمصت ناف

 ا.صغ هيدوم يطعي الف ىنايو # ىوولانع 9 نارها

+ 

"ّ 

 ىى 5 ةديصق نم تانالا 50-7

 للطلاك درطم ريغ افع # للطلا مسر كمد جيها

 "ىلا كلنا نم تتأوه 112 ساو فل

 لزذ ١ نحب ودخل ممل #1 حرا لابو
 ”لفكلا ليزد مودل ني> نهرا تاضطانلا ند

 للا تودي كاع تاب با # ادعس بوصو تاّضرلا ناك

 للعلا فولمناؤ ركاب يالا طال للا ل
 لاقف ىل_ مح هنم ىنعملا اذه ذحا

 روغنا اند دق انهو مجنلاو * يركلا للع ىلعاهتراطناكو
 ريثما يكذ يف كسم قيحسا * ةلولعم ةمادم حر مسنك

 نايعتلا لوش ةديصقلا 2 يفو

 لاحلا لايخلا لادومورمد »2 مزاح فرش يد عوراو

 0 سس م مل

 لذعلا ليلق ءانثلا يفاَض ء *« اقللا روبص ءالبلا يرك
 لقعلا ديمب دانزلا يراود * امعلا ليوط دامرلا ميظَع
 لمرلالوذب «ئرسلادومع «© هباخصالو هل تأ 0#

 لجخلا6 :ريبود قالا لعراش هريس ةسران للا

 لئاقلا وهو نامعنلا نب هللا درع ريشب نب نا.دألا دلو ءارعش نم وهو

 ًادهاش كرسأل مط ءاماك كاجو :
 ادعام وندلا كم * هديزب توند اذاو

 ةيوط ةدصق قب لئاثلا وهو ربكم نعاش ريقت نك نامل ل نابأ نب قلاخلا دبع مهنمو

 المئات انكر ءااعلا ارذ ىلعاي # ضاعنزبو رع خيش كلانونأ ناكو

 الايس .او اهم وفصلا ل ءالم * انل ةعرتم دحلا ضايح طبر

 الضف أ ني> هرو-الاءدجملا نم # مطاتق دع سانلا اهف عرشاو

 الف اند نم رشعلا لك امأف 0 7 سانا نم دحم انوع و 0
 د1 100 ا ا سمس سس ا سل تس ب بج ا ا تت سس سس /'



 6-2000 نس ا ا

 (1؟؟)

 مزال وه يذلا سم الاب كل نق #* هناتش دعب صالا ريصل مهلا

 # ماخو , مامأ داه هل مهو * مهب يدل هاف يدبلا هللا عرش م

 : عنف ةيواعم نب ديزي نا هنانسل عطقيل هي هيلا لطخالا عد أ ةيواعم ةديصقلا 5 املف لاق

 تاور برض اذ هن نع ياتندلا ورم ينأ نب ورع لاقو هنع تفك اما اد هم

 ' ىلا ن>رلا دنع بتك افذاقتو ايجات نيحماخأ برضي ملو دحلا ناسح نب نزلا دع محلا نإ

 لوش ككاو وام ىلا لْخدف هيلا وكشن ريشب نب ناخعنلا

 - وأ كلم هيلع راح * اناثمام نايفس يبأ نباان

 هاف الا تناك | وا انما ره مدقم انب ركذا

 م |مف 0 لآ ا

 ا

 ا

 0 ل اةادغركذاو

 ويمر فيا علوا ملا

2 

| 
| 

 ظ
| 
 إ

 دقو رد لدم مماعرذدحاف

 رودصلا حصل قااهطعأف 3 هل د ل نإ نا

 ريذص أمف 2 مكلاكل“

 اهعاضا والا ف رز تاهطا6 اررغ لوح

 رشعم موه يلوح ل و
 ىل-:د الف مضلا نإ يللا

 روذصلا اهنع لقنت ةيداع * مو نع يق“ رصتعو

 نب ميطا َنَع يرمعلا ىنثدح لاق يثارفلا مرطا ب دمحأ ينادح لاق فاذ نب دمحع ( 02

 رت ا ءو عم رم 20

 ! نأكو ةرد يل كَ كلاهس 3 جر 0 نب 0 || مهعمو 3 باب راصن الا ترضح لاق يىذع

 مح

 و ْ راصنالا ة 4يد : وادا لاَقف لخ دفا 9 3 7 هل لاف ناورم 0 كلما دع ع تدعد 1 : وأعم بداح

 3 ؛واعم هل لاَقف مسن ىلا م -- ع با هولم>دق يذلا ىقللا اذهام صاعلا نب ورمعهل لاقف بايااب

 دانفجرخا ةب واعم هل لاق اطدرد ال د 1 يح اعا كلذىف امو لاقةعانث كلذ 2 انيلع نا

 ' مهنم كانه ناك نم لخدف كلذب ىدانف جرت لخدياف رماع نب ورم دلو نم بابلاب ناك نم

 أ كلذ ىدانف جرفن لخدياف جرزخلاو سوالا نم انه ناك نم دانف جرذا هل لاقف راصنالا ىوس

 1 وه: اعناف ريقن نع نامعتلا نتوقف
 ناتمسلا عود ترحم تي هه انإ اف ءاعدلا 3 3 دعما
 داهكلا لا 1 هن 1 انموقل هلالا 00 2

 رانلا دوقو مه بيلقلا موب *# مكنم رد اوون نيذلا نا

 راصنالا نم هعم ناك نم ٌتاوحو هئاو- ىضقوءاضرتو هدرف ةيواعم ثعبف فرصناف ًايضغم ماقو
 امم ترتذاف موثلك نب دلاخ اهاور هلوق ناحعنلا رعش راتخحم نءو

 ا يراك[ دل لع يورد > تلمح تريوطات ا ترك داكأ
 الك وا ىلع لالعالا ىف رواخا * ىوتلا انني تقرف امل يك -



 لعأك . : ش

 5 رغاوز تاصاعلاءارو نهم * مر ريك ال الالع ب

 + ا يعل | ع عطقإ »* تئاكرو د نه اه قحا

 20--- لق ىش 1 أ (؛حورح و ءعمدلا ىرذو لوش

 مه 0 ارذنءهل ان ًاطئاع سراف قرط اهل بأ :

 لوي اشنأ

 اهنا و 0 إل ايه رَقف

 - ام تروا
. - 
 هب اسما 0

 تسرع مث ةليل اهارس تنايف

 فرتمت قحلا اناممت الأ ىواعم
 ةلخ مث ةارالا دع انيخشما

 هبال عطق 0 و يل ف

 ةرشد اند # كلر عارو

 هيحرز> .ةيصع ائم قات قد

 ةريظ:تسم اطقلاك ليذ كاقلتو

 ضاع نيدو ع ن1 رعلا لهو وس

 اهاحح ةزيزعلا ردا نم و

 هماكتلا دع عدصلا بعش باطتق

 ةسم ةمال ىو الإو »#

 هبوء كح 5104 يلم> 3

 ةعقو ردس دهشت مل تنك ناف

 بلاغ نا :يأول يح اع لاعبو

 انفويس ردب موب رد سر

 مك قرف يد ل

 2 مارخلاتبيلا ىلعتداعو

 لمان الب شيرق تضءو

 :دكت سا لكس ف اك

 4ضغا

 انتا يهوأف مار ير نا شق

 رم رودأ نع يضغال يناو

 ىو س 0
 هلهأ تسل يذلا ض الاو تأ

 اش دسم اق ةلانطا

161 
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 * رفا ةوامسلاب مان ملظ
 رفاشملا أهتم لب ادق هنأ. يزوس

 رخاخو داببارعالاو بزثرب

 0 لا

 منال أهماع مودم دزالا 10

 مثارالا كيلع ىئر#م ىذلا اذامو

 مهاردلا 6 هيضرب نم كيودف

 ءذان تأ وتن) محا" ف ةةكاإل

 مراحل كتمت اهون نتزول |21

 ماكشلا الع لاسرا: طيظامش
 راما حابشسأ ىد نازمعو

 مداقملا فويسلا لوهنم ضيدو
 ماس حالا و مو ةلاق ل

 مراص ضرباو .ينابا ثيرراوت

 مغاور فونألاو ًاشيرق تلذأ

 مأق 0 ا كلياو

 محا جو 4 م 22 تراو

 ىلع نك 1
 فوذ

 كاع
 مانا

 هاد الا كيلع تهامه لرك نهو

 ٍ 8 ه.ءف مالا ادعشناا ناكم

 67 نهد
/ . 
 نم امو انانيالاو



 تي ا 0 71 0 يي ا
 22 »و ب 2 .٠
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 هلاق رعش وأ وهو كلذ دنع لاقف ارءش 0 موقلا ل تح اهقراشت الف ةحرسلا هذه

 ناوولا راد لحن ىلث؛سيل # ىلا را اعدو ىليلخ اي
 نانق عورئامود نما اماذا لا كساؤتال

 ناواو قئاع كنع اهتاع .#. لماق.تقلك د نا

 ريمأ وهو كلذ دعب هيلع تءدق ةنقلا يلب نام ليوط نمزدل اأو كلذ ىلع ىهدلا برضو لاق

 لوش, اشن اف | ,ةىع اهار املف ص ىلع

 متابنف ىل>دال نا كلامو * م اه انلقف ىلإ تاكا

 اق تديلا لود كيلع #خ اومر> 9 وكرز ًاننانا نأ

 نب هللا دع انيدح لاق ىمع ( ٍيتريخا ) هنع تلحر نا ىلا اهماقم لوط اهدوزو اهلض نسحاف

 ترضح لاق راصنالا نم ةخبشم نع هل فوج الا نب د### ينئدح لاق دعس ينأ

 ا ديعودعإ بح> دقو ةرد 1 ه.حاح مهلا جر نايفس ا ةيواعم بان راصنالا دوفو

 رم هل لاق مط نداتدساف ضاعلانب 1 هدنعو هللا لذ دف راصنالل اا ولاقف ناورم

 1 19 مصقلو 00 تس نأ هلك ي' لاقف مهباسنأ ىلا موقلا هدرا نينم وللا ريدااب بقالا ادعام
 املاقف لخدباف سماع نب ورمع دلو نم ائهه ناك نه لقف جرذا هل لاقف م ملا عجار مسالا اذهف

 هل لاف ركنم رظن ورمع ىلا ةيواعم رظنف راصنالا الا مهلك سماع نب 1 ا ردا بحاملا

 اولخدف اهطاقف جرت لذ ديلف جرزخلاو سوالا نم انهه ناك نم لقف جرخا لاقف ادح تدعاب

 لوي وهو ريشب نب نامعنلا مهمدقي

 راضالا يرش تح شتت * انلانق ءاعدلا ىدضال يشأ

 زامكلا لا اه لقا ا م هلال ع

 رانا ا ومس بيلقلا موب * م نااووت نانا نإ

 انلح هدعلا ف ننورتملا نم ريش نإ الو كح نع ءابنغ ل كو وردوعل ةيواعم لاقف

 هدح 1 0 0 هال و هدالوأ و نعاش وهو نازعاش همحو 9 سعاش هدج ا

 لئاقلا وهف نيصحلا نبادعس

 نافع او كرد 8 ةتماقلاولاك ت5 نإ
 ةاكر اد وظلال ح ن* مهل اة 9 نع مط فودالا مش

 لئاقلا دعس نبريشب وخأ ددسن نسا هعو

 ىاعط يلا ىفك تعفر الف * ةلكأ لك“ ال الإ | رزأ ملاذا

 مارغب اهتعج نا ةعوج الو * ةمينغب اهتلن نا ةلكااق /

 لو. يذلا دعس نب ريشب هوباو

 رضاحمو نكسمحاطبلا نيبو * فرعم تي ءاحطبلاب ةرمعل

 2ظ”)ش2><+ظه''ظه  هظشددذدتنس 771
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 * نامزالار# تا مف ةيد#_-صلاودولاوماحرالا تيسنف

 ناتسبا ال نأ تاديعلا 1 * ةانقنملعاف حمرلا انا

 ا تع كنانينم وما 5 ا لاقف ةيواعم ىلع ريشب نب نامعتلا لذ دف ةليولط ةديصق ىهو

 برضي ملوناسح نبا برضف ناوم تيلو مث لعفي رف طوس ةام مكملا نباو ناسحنبا برضا

 هيلع مزعي ةيواعم هيلا تكف ديعسملا تبعك ام لع ةنلإ يكشتا 41 لاق ادام رق لق ل1

 لعفف ل 5 وقعا نا 4 هل ناس نا ىلا ثعلو 8 هب رسضف 1 احا برضا نا

 تغلب تح ةملكلا تعاشف نيسمح د.علا دح هبرضو 318 را دح ىنيرض امنا ةنيدملا لهال لاقو

 ةجاحال ناويمديلا ثءبف ناسح نبا هنع افع امف ىلةجاحال لاقو هريخاف هيخا ىلا ءاخ مكحلا نبا

 نسحلا ( ينرخا ) يرخا نيسمح ناورم ةيرضن ره كيحاص نم صآقاف ف تق ايف انل

 نب كامو يتلا دواد 0ك بوق نع ينئادملا ا لاق ثرحلا ب دمجحا| أ ا لاق ىلع نبا

 ي رظناف ىلحدا ةبواعم ب ديزي مآ نوسم هنأ مالا لاَقف تظل 0 ةأىحعإ جود ةبواعم ل برا# ظ

 0 + كلو دقل واهاثم تا م تااَقف تءحر 21 1 ملا تت رظف 0 و هده تع ةنأ 2

 للا ريشا نإ 52 ناكو | ولاق اه رجح ّق 0 دو 1 اماف ريشا لب قاعهتلا اي

 ناكو صمم نهب ره نأ نامل دار ا مكحلا نب ناورم هفاللخ ف طهار رع سد 0 كاحضلا |

 هدههبارماتلاقذف هسار ا صم لها هيباطق ريبزا ا نبا ىلا اعدو فلاذف أماع ال٠ اع

 هتفدو هتنفكف هدسج ىلا هتءضف اهرحح يف هوقلاف هب ق>ا اناف ىرحح يف هسار اوقثا ةيءاكلا

 لاق ةدسعوبأ| انت دحت -كاق دامك كا وأ ارو | يعازألا 2 وأ ل 3 مشاه ) ينريخا ١

 هل لاَ أديدس هدلي> وذ هقطنتساف لاق امدح ةراشو 0 هقأرف هساحم ف لدحر ل ةبواعم رطن

 دزالاهذهب كيلع لاق نيئماوملا ريمأ ا "1 ثء.ح ىناعح او مالل-الاب هيلع هللا ١ نم لاق نأ نم

 املا بضخف مم ار ند 2 الو مهف لذد 0 لج يتلا اهددع رحل هضإ رعلا هلل وطلا

 قلع كروز قاع ك سيال عل احلا ىسل تءلعام 0 امأ 0 هب البا ناد ن 4 بنوو رييشنا نبا

 مهوأ اموقف نأ هل لاق 3 الب وط ةبواعم 15 اه سلخ الا هيلع مقا كاب 4 لعل ةياعرلا

 ظ يبأ تانك . ) و ١ ىدكر قد اهاذَوف اوس و 6 هلاسو مأر 5 ناضل مهرذاو ناك

 موقلااش 5 كب ؛ ده ىلل ا( امل لاَ نقلا ىف ند أع الا ومأ م تدهأف نيقلا وْ , اممرضاحو رفح اط

 خيش لاقف تلءفام هللاوال لاق ارعش تلق له نادعناي موضع لاق ذا ءارعشلا نورك ذبو نودع
6٠ - 

 كقيندرالان ضراب 0-1 - ندا تيزرخ دموي را م(١) فر ىفهط# ير سأأ كيس

3 
 ظ

 يلا ناعب رتل م لاق ال لاق طق ار لقت 1 كامس نب تبان هل لاقي ثراحخلا نب ثرحلا ينب ن

 1 1 فرق 3 50 َج ا فوذدعع 7 1 جدلا ىف اذكه هموق ن + يف هلوق(١)

 لصالا ححصم
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 ان راكا حقم لك دالوا #2 عرووظ نوفرءسراوفلانا

 ظ راسصنالا متاع تك مؤالاو # اهلك مراكملاب شيرق تبهذ

 || امؤأ يرتا نيئمؤملاريمااي لاقود- ار نع هتمامت رمل ةيواعم ىلع لذادف ريشن نب نامعنلا كلذ غابف

 || لاق كالذ لعف وا لاق راصن الا متامع تحن مؤالانا لطخالا معز لاق اذا اريخو امرك ىرا لب ال لاق

 0 اه الوأ لير ىلا لح دي نأ لوحرلا كاس هب يأ املق هب يون نا هش تك و هلال كل لاق من“

 أ اذ دع يذلا اذهىلإ لسراءالعلاقف ةيواعم ىلع لخ دوائيش فختاللاةفاخاتنك يذلا اذ هلاقف هيلع ||
 || يعدملا وهو هل وق ليش ال لاق ريثب نب نا.ءناا لاق ذمعز نمولاق راصن الاغلاق أنترمحءارو نه يعريو

« 

 ا
| : 0 20 3 . 

 | لطخ الا لاَمُذ هالخف اهب تاب ' ةئنملا هاعدق هل تذخا ايش تدءا ناف ةشيلاب هوعد لو كمل

 اك ل اطال مسار < كلام مآ تريعتسا تاناقإ د 0 ظ
 اكل كلا ركنا رح تال م همعو كولا نياتتطر ةداو ٍ

 ادلب ليفلا اهب رول اكو # هلابح بوطخ نم ينتذقنمكف ١

 م فالبلا قسني اهو * ةرمع قاح موي ينع عفادو

 ادصقاو ماسلا م ل مهاذإ * هن قثمد يف احن تانو

 ادد نأ لق 0 كد ةميظع ينع تعفاد دلاخ نأ

 *  ادر# ورحاف صالدعا * امدح نامعت ران ينعتافطاو 1

 ال | لل دطلا كب أ لل ءئادلا نع زارطاثرطلا نادخا د كاتوع ( ىندح )|
 ا اناا دبل ردك ىلا كن ايدارأ هللاق راض الاءاجيب لدح نادك ةيراعم تأ
 : مالغلاق كلذ لعشب نم ىلا يندشر اف لعافريغ تنكذا امالاق هورمصنو وهياع هللاىلد هللالو-ر

| 
8 

 5 ع
 1 ماحوب ا امدح لاق ديردنب نيسحلا نب دمع ( انريخا ) لطخ الا ىلع هلدف ينارصن نيدلا ثينْح ائم ا أ .

 1 0 قحرلا ديعو ناك 06 نة رلا ديع نكد ءاحطأ 1 ا لاق تاطخلا ىنأ نع ةديمع يبأ نع ا

 ا لك ل نأ هب دلل لع هلحاع ذو ئصاعلا نبدء ىلا ةيواعم تك اهاسرا ىداذلا يبأ نبمكحلا'

 : وأ هن رمضا نأ 8 طق هريغادحا حدمامو دهس اهدص 0 ناناكو طوس ل اهي نيو

 || برضو طوس ةنامايرضف ناس> نباذحأ مدقاملف ناورم ىلو مث امهنع كذمأف همعنبا برضإ
 لذ الراس الع انكملا أ اك ناو ءافلإوهون مش نب نامت ىلإ نا حو: نيكف ماجا |

 نام_عن بتاع ما ىلياخ م * اشلاب تنا بئاغا يرعش تيل

 ناتيولا طقويو امون. بن < اذكقلا عجرب دقن نكاف ذأ
 الا رع ادق انا وب 4# يو اعلا فاعو >[رمع قا

 نايضغستاع تنا ما باتكلا ةلق ما ك ولام . مسهفا

 تار كلل ع لل وعم طارقلا كتزوعا مانا مل
 نايككراا كلذب مكشاو * تضر قاس نات موي
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 ل ا حوت ييوح تي ا اء
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 ظ ليللا ”نانرعو زال نانا رم هل عابرو ثالثو ينثم عبرا ٠ ءاسنلا نم هل لدا لو لع 1 ةضقب

 نيسحلا 0 هيبا نع ماشهنب سايعلا نع ىمع ىنثدح لاق 2 نسحلانب د# ( ينريخا )

 يرمعلا انثدحلاق يناركلا انثدح لاق ىمع ينرباو ىلكلا نبا نع هينا نع دامح نع يبي < نإ
 أ ىلا ءاجفاظحا مف لذ رفمكحلا نب ناورم ةيالو يف نادمه ىثعا جرخ اواق ىدع نب مثلا نع

 | سىعاش اذ_ه مهل لاقو ةيناعلا نامعنلا هل ماكف هلاح هيلا اكشف صمح لماع وهو ريشب نبنامعتلا

 ءوظعا لب ال لاق كاطع ره رواج دان رك هلم م اولاقف هل مهحامساو مهناسلو نعلا

 نم لجر لك ىلع كلذ بسحاو لاملا تيب نم ءايا ءطعا هل اولاقف الجسم كلذ اولءجاو ارانيد
 كام السلا دنع مماوع راو راندملا نيريشع هاطعاف فل ١ نيرثع اوناكو ناهعتلا لعفف هتاظع

1 

8 
ِ 

 نامعنلاحدع يب هعالا

 رعب نبا يدنا نامع ناكسك 8 ايساعإ دلع 0 راجلو

 رورغليح ماوقالا ىلا لدك © نكيملو لوقرام يف وا لاق ذا

 رو ىدتقيال نم ري امو * اركاش فلا النامعلا رفك | م

 ريقنب باقني ملا يولام يون * لزانك تنك راصنالاو>االولف

 لاق ةيش نب ر_# انثدح الاق ىاهملا يخل نإ فريحعو ىَرضزا زيزعلا دنع نب دح ا ( ينرب>ا )

 ةيواعم تب ةلمرن نأس> نب نحر لادبعببشت لاق قيدز ينأ نبا ىنثدح لاق يريبزا| ىحي انثدح
 « ينقلب انريسم انعطق ذا * لازغ موي نيرك ذت له لمر لاقف

 ينء كنسي فوس ليج ناو شلع ملال ل ذا

 ين“ 00 ول دق تحد ه اذ نايت ؛ ايت عطا له ما

 ' جملا اذه ىلا ىرتالا نسوا سماةلاقف ةيواسم لع لعدو يشف هير 0١ ع

 مدتناف نان نب .نمترلا دنع لاق وه ىو لاقت بيشيو ان ذا عاب م 0 لهأ ن

 دقو مدش يح لوما لو ةردقملا يود ف حس 5 0 نع ةب وق ا ب ديزيا» لاقذ لاق

 بيشت كنا ينغابي ملأ نمحرلا دبعاي لاق اولخد املف هب 9 ذ اومدق املف 0 ذ 5
 نع تنا نياف لاق هنركذل اهنم يرعشل فربشا ادحا نأ تملع ولو 0 لاق نيئمؤملا ريمأ تذب ةلمرب

 بدكف ام امه يدعي نأ ةيواعم.دارا اأو مأ لاق دنه اهل لاَس ات>ال اها ناو لاق دزه احا

 جهأ هل لاقف ليعح نب 2 6 لسراف هعم هنم ناكامو ةنواعم نب ديزي كلذ ضرب مف لاق هيسفن

 هاعدف لاق لطخالا لهاملا رفاكلا ىعاشلا ىلع كلدا نكلو ني_مْملا ريما نم قرفا لاقف راصنالا

 لاقف مهاحومم كلذب كلانا ايش فال لاق نينمؤملا ريما نم.قرفا لاقف راصنالا جهأ هل لاف

 رامحو :ةراهجإ نيش" ن محطاك * هتلخ ةعب رفلا نبا تدسن اذاو

 رادصو لصيلص نيب عزجلاب * ةباصع رووملا نم هلالا نءل

 راما نم وييويعارج»# تاررسللا ده اطل
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 ا اكل ل كد لاق انني ضفاف تلاق ردتنا رح لاق ينمطلف تلاق ةمرخم لاق هتمطاف تلاق رظن |

 يلولسلا مامطانب ديع لاقف ةرمشعذ تبا نافنيثيدح

 وان يذلا باتكلاوانيفهللا م> ه# انئمرحال نامعن اسدايز

 لرلا ةعداملا دنع ترد اع هلأ هاما انتم تلح دف كناف
 لفق هل سياربلا باب كي الف *

 لخلا كلو ىدنلا تاج كريذل نس الف |مظعان اطلس تل

 دخلا ناسا يو ف ولحي ال ةدايزلا دنع هلااق
 ج٠ لمع ىو انعوشن يع « ةعادانيلع اونك نقر كالكو
 لعفلاهفلاخ لوقلا نس>نكلاو # او:سحافاولاق لوقالاوتصنا اذا

 ند انطن رداق يح قيوافأ 0

 لغا يتم نأ ف وردا لاو *

 لاسالا ريغو يلق م ١

 اهودخر مو اناسد نوم

 0 ينإ راصنالا ريشعم ايف

 'لاءاو ال

 ديعنب دحأ ( قر ( ادن اهذفنأ الو ا ال هللاو نعال نإ 3 ريشب نب نامعتلا لاقف

 نءىلنذأت قفحأ دق ع لاق 2 00 :أ| تب و 00 كب ديزي 1 ُُق ةئيدملا ريشنلا 8 0 | 00 0

 0000 لاق 3 ءا ت 2 ناف 0 0 ١ || دا | 00 لقعلاو أم 0 سفنلا د 0 0 !ٍ

 ١ جداو 1 املع ل نانو قاهعملا لاو ا حملا امو | 10 لد اع كيل ةلقنلا نإ ٠

 | ا وك و5 ا ري ت را هلل ل نامعنلا يلا لور ا داع املف ةلع تركذف بيدا ملا هحوف

 )| لاقواهرذع نامعالالبقف ترذتعاو تمرك و تنذاف اهوقرط تح هلهأ صا و> عم وه ماقف ام املا ْ
 تننف ينغاط.)

 كرش را ه ااع رعد كلا 1

 ظ الاد[ 1 22 انااا سد 7 ا

 000000 ا الواو انك الا ىف داعش اوف غرار لاقف كسأت ةمأ ا اءابلا ناجاق لاق“
 نب ميلا دتعئثردجلا اذه اورك اذتف( قحسا لاق ) فرصن |يتح طقف ندللا اذه هينغت لزت رف

 يريبزلا دبعم دنعنحتو طبقا لاق لاقف نمحرلا دبع ابااي ىلب انلق ةفيرط هيف مديزأ الأ لاقف يدع[

 ةارما اذا فرصنا املف ةنع لزتم ىلا راصف ءانغقلا ىلا ري شب نب نامعتلا قاتشا ىبعشلا يصاع لاق

 اي نيسفأل نامشتلا اول لاقف اهانا.اهح وز نايسفغ ةرثك هللا تكش جرح املقاهل ةراظتتم بانلانأ

 لدالاححصم ها تيضقدق لاق يناديملل لاثمالا ممم يف لا ثدح لاق هلوق | )١(

 أو يورد تالا يف جن نع اسغ وبأ انئدح لاق ةيش نب رهع انثدح لاق يرهو+لازيزملا |

 ا لاق يم ودل ررك ل رفعح ن ع ا 1 لاق هربا نع قحسانب دا ٠ نك يدارملا ىح ب نيسحلا ا

 هن ل ا ع

 5”2ش”*011010001]13110 70“
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 "تب واف ل 0 0 ٠
 2- : ءدزيب 90 "ا مع 8

 )١15( ظ
 ب تتست7سلللللل بتر للااسلسست؟؟ت؟ب؟؟ب(إبؤبأبف“؟ييت؟بُْْ؟سا ب99

 اهئادرأ كيلا حفتت + < انلا تاوزم نما ةرظو

 كةحم وو 3 هيلع هللأ ىل سى :| ىلا ءاج ناكو لاوس كب ريشا هبالو 0 هللا ند ي هدا هيك هلو

 م و كف 0-55 أو خذ رف اهرغصتساف ل و مف هل ةوزع هعم وشد 0 لدحر

 ةعرب ريب دهشو 4 ابق م2 نوع تلاو 3 هعاأدق ف هئع هللا ىدكر 7 يبأ ىلا راسن الا ن 0 ةفم 5

 ٍ ناكو ديلوا !| 3 0 علا نع مرا نيكدساو لاق | راك دهاش ماو 0 :لاو اد 8 ةيقعلا |

 ْ ةَدَنع مف هلع أ 5 1 ناكو هرع راصنالان ه4 هءمنكي لو نافصا ةيوامم د دهشو 1ع 2 1
 ْ 2 5 0 هد 7

 اعد ناورا عيوب املف صمح ىلوتي ناكو مكحلا نب ناوىم ةفالخ ىلا رمعو هدعب هنبا ديزي دنعو
 م ا ل ل

 ظ ضخ لها 4.2 ف طهار ا 2 كادضلال تق دعا كلذو 1 ىلع فااخو ربب زلا نإ ىلا :

 !ِ لَو ا قانحلا نإ لاش و نكس 4 0 0 ٍِق كلذو هولدَقف هو "؟رداف هوءنو مم ب رم كلذ ل 1

 ظ ريبزلا نب هللا د.عيف كلذ ليق دقواهايإ + هياع هللا ىبص هللا لوسرمودق دعب ةئيدملاب دلو د ْ

 | يبا نب هل هللا دمع نع كلذ ىور راصإالا ف مالاس || هيلعةمدقم كعل دلو دودو نامعتلا نأ ه1

 أ( قر ,أ) أرب 3 د هيلع هللأ ىلد ينلانع ريشب نب نامءلاىكورو مزح نب دمحم نب 25

 0 نيصخلا نع ماوءلا نب دايع انثدح لاق ةييش يبا نب 1-2 انتدح لاق دعا ني دع ن ذولا

 دهشت ىح ىذراال ةرمع يعا ىل تلاقف ةيطع يبا 0 لوي ريشي ن. نامعتلا تعمس لاق ىعشلا |

 لك تيطعا لاقف كدهشا نا ينتسمأف هتيطعا ةرمع نم ينبا لاقف سو هيلع هللا ىلص هللا 2

 ا دن( يرخأ) 7 كالو نيب اولدعاو هللا اوقتاف لاقف ال لاق اذه لثم كدلو |

 لاق يبءشلا نع دلاجم نع يدع نب مْيطا نعيرمعلا انثدح لاق دعس نب دم انثدح لاق عبكو ٠

 هاي ارا كل | ىلع ذموي هلماعو مهتيطعايف ريئاند ةرمثع ةدايزب ةف وك 1 نهال وال 5 ؤ

 | اهذفمي نا نامعالا ىناف 2 || هيلع ىلعيف مهيارل ةف :ركلا نها _ضنل 7 ًاسامع ناكو يشل نا!

 كلر قلو نآر ةلا ةءارق رق نم زكا بطخ اذا ناكو لعفي نا ىناف هللا هواأسو هوملكف مط

 مسلسل

 | رينملا دعضق م هيلع هللأ ىلص هللا لوسر معن هنإ لوشي اويل يدذدعا ل كربنم ىلع نور 55

 نورد لاق اورثك ١ املف اوتكسا لاقف هدايزلاو هللا كدشني اولاقف ةفوكلا لها هيلا ماقث اموب

 هايدأ انف هراحو 1 بضلا ار 1 ناغتلا و 0 ناف باعتلاو بضلاو م ءضلا 0 الا 0 هو ل

 يبإ ع عبص ١ || تلاق مكحلا ينوب هندب يف يق لاق انئن يحتل كانتا الاو 0 2 5-3 0 قيد انأ ا

 هسفنل لاق بلعتلا اهلك اف تلاق تقل ابيط لاق ةرك تطقلف تلاق تلعف را لعف لاق ينبع تللح

 اهلا قومر ىلا هب ىتأ ريقي انآ نا لاق هنا اقل قالا 0 ءاطوخلا الر 0

 كدلولك أ رسوهيلعَللا ىلص هللا لوس رلاقف ىل ناك امالغ اذهين تاحن ينإلاقف ملسو هيلع هللا ص

 يندهشت ال لاق نيذ.ثال ةياور يفو هيرو ملسو هي لع هللا ىلد هللا 1 ال لاق اذه لثمهتلحن

 هلو روج ىلع دهشأ ال يناف ًاذإ يندوشت الف لاقف لف نو دهشأال ىرخعأ يفو روج ىلع

 يناقرزلا ها ىريغ اذه ىلع دهشأ ها



 0 0 0 0 53 د 0 :
 : ا تبر ا عاف
 ا 4 نا ع ١ م

 1 2 ب بدي
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 هل لاقف دوج رطع تءاحو قربلاو دعرلا اهنم عباتتو تأشن ةرهغكم ةباح- تناك دقو هربتخي نأ
 لاق اكل دع ند

 ءاذفالا اهرع مل عمادع # ريعتسم عما واب كحضتسم

 ءاكبو هسيعن حواري كحض * ةرسع الو نزح الب هلف

 :الاو جفسمعو هياع حبر * ىتال قيرح هقراب 3

 هلم لارا نع قود 0 دام لاوسلا عن ناكر

 - هيداوب لاق م ا اذا

 هيعاود نسحلا ج# يه 5 رق يسك و

 هيصايص ةيمحل ص # ائقلا ةعار لازغ

 ه-اوااك لكلف * وايح عزك دامو
 هر[ ف ا ها عا نيك
 هيفاوس هتفع ىل_-# لك الابعب رلا تف نع

 هباور فتلم ن * اذوحخلا ,عان وجب

 كت 000 َُك 2 00 6 ديزي هضصعاو يرأ كالا ريشا تل نا.ءنال ةهضصعل طاق 0

 أ ' نامعتلا رعش 0 2 لا دعس 0 ن٠ هتتعسأ مو 5-0 هل ها 37 تدحو

 لاق ةيلاوتم اهناف هيلا اممسن ىتلا ةعبرالا تايبالا دعب ريشب نب نامعنال تايبالا ماعو

 ا 0 ذلا سمالاب مويلات حبق

 1 فوس ىلاف * اموب همتكحاناذ

 هقدر هيدا و هال
 هبفالأ قد اديأ * هاوه يف يسأو

 هيقأ م تلو ارد دج يف* ميرلا تايف

 رحم يف ةبابساب لمر فيفخ هيف قدسا رك ذو ورمع نع يطسولاب لمر يف ديعمل ءانفلاو

 اقلاع طولا نورا ليقل سررت هع ل1 نم حو رمل
 وي

 0 م7 هيسلو ريشلا نس تامل را 1-0

 أ

| 
 3 ةيلعل نإ سعال كالام نع 0 نان سالؤ نب هيلع نب رصل نب دعس نب ريشب نب نا.ءناا وه

 2 ادد نب هللا ديع تما هاو 20 ع و جرزحلا نثر لا نب جرزألا نب 5-7

 مطخلا نإ سيق اهف لوقي

 اكشف اح أ رحمف * اهاينغةرمعب دحأ
2 
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 هأوق هدشناف ىدبملا ىلع ربطم

 دوعم تنأ الا سانلا ىف ناك ام * مهاضفا يدهءاي سانلا دس ول

 دولا رود انهو كيك لبال < ةروصم دوج نم كالي تكا

 دولا طتال اتا ارطدوتلا ف *:ةلد زل كلم 0 ٠ ل1
 ناماسنب دمحأ ينأدح لاق رامع نب هللا فددغا نإ دمحأ ( ينربخا ) مهرد فلان تدب لكل هل سهو

 2 ريطم نب نيسحلا هيقلف اي ذولا جرخ لاق يلا ينثدح لاق خيش ينا نبا

 دولا روض::اهنم كيه قبال 5 زوصق ةوح نك كشك تكفا

 لوش ثدح ةدئازنب نعم يف كالوق دعب ا وم كرعش نم تكرر لهو قدافال 3 لاف

 أعب ىم متاعب م ي داوغلا تيس # هريقل الوق َّ نع نأ

 تالا ماكو جرخ 8 ينع هو>رذا

 امحضم ةح امس تط> ضرالاى م # ةرفح لوا تناك نعم رقايا

 احّرتم رحيلاو يلام نك ينكر # هدو تل
 ج> تقض 0 ناك ولو. * تيمذاو1لاو تاو تدل دق ىلب امد ِي

 اعرم ها 0 ليشلا دعب ناك #5 هوم دعا 0 قلع ىف

 اعرضمو اما قال دق ناك تاو + كلا نأ
 يقوكلا هللا دبع نب ىلع ينئثدح لاق هيورهم نبا ينثدخ لآق رام نبهللا دبع ندمحأ ( 55
 نبللا دبعوانأ تنك لاق بتاكلا فسوي نبدمحأ نع تتاكلا بيصخلا يأت نيسملا ينثدح لاق
 لاق ل 0 نم نئاعلا اني صهاط نب هللا ديعأ لاقذ هافق ىلع قا“ سماوهو نو* داما نع صهاط

 تنأ ماكنت لفق كاذ ىلع هل لاقف ان ع لا قيم يعأ نيئمؤملا 3 لاق مثاه 8 ةفاللخ ىرعللا

 لوّش يذلا 6 صهاط :نب هللا دبع لاقف فاسو نإ دمحأاب ا

 اعضومةحام-لتط> ضرالانم * ةرفح 00 :5 نعم ريقايأ

 لوش يذلا رم تا لب فس د لاق

 مدمس وهن 00 * ىل سيل تن أش يح يب يوب ففو

 لوق. يذلا نع 3 ا قر دمحأأب تدبأ لاق

 مأ 1و ينع نع نع © يح ع عل ادا

 رعشىف لوقتام ةدسع فال تاق لاق يزوتلا نع ةفيلخ وبأ يف :”دح لاق ىلعنن ندحلا فر

 هل ويف هتبراق ءارعشلا 3 ثددول هللاو لاةف ريط»نب نيسحلا

 اهدوقع اهنيز ام يدا * اهدوةعتناز طاسوالا ةرمصخم

 اهدو د ضربوامصاوثدوسو افك رمحو اهقارت رفصف

 | هوت 55 ناك لاق ردم ن/نيجيالدبز ن دمحم ادقنأ لاق شعل ناواس نع نعل

 دار ف سانلا رعشانم اذههل ليقف ريطم نب نيسحلا هلع لذخدف ةئردملا ىلو ًايلاو نا تايبالا هذه



 0 و وب 3 ا د

00 

 اهريقف سؤب دعا ينغيو اينغ * اهريقثيحضيف اندلا ردغت دقو

 اهرييم ىتيو ىنفت هتوالح # هلاف مارا مالا برت الف

 اهرب دعرارد» ادق انص يرخاو * ةهشدع ريغت نه انبار دق 5و

 (تحسب و اذعنم ما يم ريحا اذوبينري>ا دقو نيتمؤملا ريهأ اي كربسيلف اذهلثم لضفملا هل لاقف |
 جاتحساناو يناب ىلع [لاج تنك ىضا|لضفملا لاّقىضلا ةءركع وبا لاق ةءاس نب لضفملا باتك نم

 تاقف ريمالا بحا لاقف يدوملا لوسر ينءا>ح ذإ ائريد مهرد فالا ةريثع ذئموب ىلعو مهرد ىلإ

 قدح نربدعللا دع ند مهاربا يممناكو ىحورأل تفو و عاس ةباعس الإ ثقولا اذه يف ىلإ ثعب ام

 لع هررق تءامةبدب ناد تاثم اماف هيلا ترددو نيفلظن' نينون تسلو ترهطتف ىل اب تاخدف

 م هعاس تككمتف رخآ ترذلا ةكلاق ترب يا لدفماب ىل لاق ىشاج نكس العلف نتواخلاب 0

 اهلوق ت اقر تدب ياو ىل لاق م الاخ ىوتلا اف 5 اما تت

 رآ ةسار يف ع 1 م هب ةادطا تأت ار دِحص ناو

 لاق 3 +: نييمؤملا ريفأ هلاقامباوصلا تاقف كالذ كل تلق دق هل لاق مَ غيذب نس قدس لك ا

 فصتنا يتح هتثدط ءاسنلا ثيدح لاق نينمؤملا ريما ىلإ بيا ثيدحلا ىا تاق لضفماب ينادح

 لوذلا ىلا ف نيروت دملا نيسلادقناو ريلطم نيا ان ةحرابلا ىفرهسا لضفما» ىل لاق مث راهلا

 هلوق هءدشناف وه امو لاقف نينمؤملا ريما عل تاق لضفماي ثلات نيذهلا لاق مل 3

 اهريدغراردكادعافصىرخاو * ةشدع ريت نم'انيار دق 5

 | ةرشعب ذو>ام وهنم لاح ن وكي فيك تلق كلاح في5 لضف.اي لاقمث ريمتساف ًاقيقر يدوملا ناكو
 (ىنري>ا) تفرصن اوامضيقف كناثحاصاو كنيدِضقا لاقومهرد فالانينثالاثي يىل مصاف مهردفالا

 نبهللا دبع نع مساقلا ندم انثدح لاق ىلع نب ن.حلا انثد>و ةزاحاى < نب ىلع نعىلع نب 0

 لاق يدسالا كرا راوم يب دح| عمج ن يسوم نإ ىسع نب قدحسا ىنثدح لاق ديعس يبا

 امف لوشي يتلا هن داصق يدجملا يفريط«نب نيسحلا لو لاق عم# نب ىموم يدج يئريذا

 بوح ءادتلا ءاحوه ديلا اي # تفسءت نيئمؤالا ريمآ كيلا

 بوه_سو ةريغم اهب لابج * تفذاقتام اهمادقت نكي ملولو
 دا سرا بذا عدو 4 دحام قاحتلا رك رم ارد

 بوثو نوقيام ىلع ءيرح
 ترغيب نيح ءادعألا روش اهم

 »ع

 دنع

 بي>رلاحرااقال>اقاضاذا * هقل> ولاحراا قاخهقاخ الع

 * مهمامأ راس داوقلا دهاش اذا

 ةباهم م6 دهاش ممع باغ نو ١ د

 بقر ث. احاساو فعاك * ابلاغ ناك اذاى حبسا و تعب

 كلت 9 ةيساغ *أ| ٠ ند نيسحلا ناكو داو> ناصحو 0ع ل تع هب سعا| يدع 0 اهدشنا |

 ندد ىنثدح لاق عقو فاخ نب دمحم ( ينربخا) خبشلا اهنار 1 د ا

 كر نيسأا لخد لاق يسع نب ودعم 0 ينأ نب هللا دع ينأدح لاق هيورهم نب مساق ملا

 11915 1070 ا ل د د لا 2227 وج وم معتم لح 1 ٠ دعت سو د سمس سموم ل مص ص اجل
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 ىلع نب ىحيو ىلع نب نسحلاو رامح نب هللا ديبع ن 1 ىحأ ( يرد الاش اذإ يسرا كر

 نيسحلانأ ينأ ينثدخ لال ا هللا دنع نبدمحأ ىنادح لاق ىزريعلا ليلع نب نسحلا ا.دح اولاق

 0 هيلع لذد اماق هح دم دقو نم ملا يلو ال ةدئاز نب نم لع دقو ريلع» نبا

 ائاغرلاو امالا يطعي بهاوالو ه» راح كربغ قب ال كتنأ

 ةياعل نب هللأ مج ىنب حل ةمعسوت نبا راملوق حدملا اعإ حد اذه ىدل دعا يفإ اخا اب ند. هل لاَقف

 : كالام نب عجسم يق

 روحطاةأرسلا كلمن لق 0 ا رومالا ي سعهب دإق

 رعشلا اذه لوأ و لاق |

 روهبشو اهتتكس ذم ججح © اهف سم دق ةاره نم ينمظا
 روزا مالو يخل اذ مأ # هيد 2 عمم وحنا :ءطا

 ريمأ كام وأ نايات هك راكي م 00

 روزنم الو يدنلا لياق ال * حرس نإ صاع رمضخلا ىنب نم

 رودحنلا ناماعلانميمدت نيح « هلا ةاككلا عزفي يذلاو

 رودكم هنا مظعلا ريجاو « ركب لآ كلام نبااي عاطصاف

 اطوأ وءاهج هن كم يق توج هيلا ادغف

 ايلاو دامو ىلاح نع اج اياذادا 0 58
 اهلانتول سفنلا ءافش ىهو * اهلايخ هفشدق ”يرصأ نع

 هحدع امثلوش

 ايلبو تابعا ىلع نام« يلام[ دن الر ا
 * اهلاثءا يدنلا ىذ نعم دنعو *

 هيوروم نب مساقلا نب دم انئدحالاق ىلع نب ىحيو رامع نب! ( ينربخا ) هتلص لز زجأو | احلال
 هدشناف يممصالا ساح يف ا انك لاق مالا 13 يبا تخا نباتوقعي نيدمح أ ىن ينتملا وبأ يف ن؟د>ح لاق

 ع ةيأو باش كلا نبأ * 5 ف ل لحر

 يبف هسارب بيشملا كد * لجر نم مسا ىحستال

 لوي ث.ح ريطم نب نيسملا لوق نم هقرس اذه ىعوصألا لاف

 ءاسحالا ىلع اننار بج نبا 8# ءانهدلاب بابقلا لها نبا
 ءاونالاب دام يجافالا ر * ونةدامضرالاو انوقراف

 ءامسا| لهم نعضرالا كح ضت# ديدحناودقاب مون لك

 نارمح نب د# ىنثدح لاق يروئيدلا مساقلا نب دمحم ينثدح لاق ىي نب ىلع نب ىحي ( ينريخا )

 يذلا لضف.ال يدهملا لاق لاق يضلا

 هلوق لاق نينءؤملا ريما اي

 يهامو لاق .ىدسألا ريطم نب نيسحلا تايب أ ةحرابلا يأ |
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 ْ يتثتنام اذا سانلا.حامأو « اع ام اذا ناكام .فراظأ
 ع و 1 هيف لر 0 هل مامح جرب ينب دقو

 ا_كام ىف لش اقغاب وأ * هلامامح تنك ينتبلاب 0#
 « اثدخ وا ىهوقلا همحوا * ةقر نم :يهوقلا' نيلاول 8

 يردأ الو نوماملا راد ند 0 تااَقف اعلا ذه نإ 4ك 0 ء.أ لاقو ل 5 مل ا عيرد وهو

 ءاسنلا راد يف انا لاق 0 كل هلوقا تاقف حاماي وه نمل لاقف هب سانلا رعأ ان هل تاقف وه نا

 اهتبال م داخ يفهّلاق نوفا 1 ةحدخل اع مح ءائغلاو رءشلا تاقف هيلوقث يمرح ربغ ينرضحمب سلو

 دحا كتمادع عمسإأل لاق من اليوط قرط ن ندللا اذه هيف تنغو هاوهت تناك

 دك دو
 هرئاربس فأ ال بح ريؤ امو * - نع ئدلسا كح

 هرذاع ما اذا كلو .انع © هدنيبفتءاال بخ كنحآ "<

 زدنا تامدق بلا ىجذاتمولو #١ يخقناف بلالوا 0 ق تامدقو

 هرداصم اموي هنع تدسو ماقأ * ادراو ىاقلا يف بملا ىهانت او

 يعادشاو رصنيلا جز» قحسال ءانناو ىدسالا ريطم نب نيسحال رعشلا

 م54 هيسنو ريطم نب : ٠ نيسحلا ر ابخأ قيم

 ننادود نب ةءاعنب كلامزب دعس ىن م ةعرزج نا دسأ ينبل ندم لك نب ريطم نب نيسحلا وه

 و دل 2 نم موهو وادا 1 ين> هناك لب ليقوهال ومهقتعافاديع لكل د ناكوبدسا

 ا ا رتاعلا ينبو ةيمأينب حدم دق حيصف زدرلاو ديصقلا يف مدقم عاش ةيسابملاو ةيومالا
 اك ند ناكدلا نورا نب دمج نع حارا نب دواد نب دم نع رام نب هللا دبع نب دمحأ
 ىلع لدي امتو هرعش يف نيب كلذو ةيدابلا 0 بارعالا بهاذ“ هبشي همالكو ا ناكو ةلاذ

 نع نأ ا كلف ةراحأ يح ب لعن ىحي هب انربخأ ام مهايا ةحالمو عا ينب ةلود هكاردا

 لاو وقام ءءء حيرطو نأ تلخدلاق ةصف> يأن نا ىلدوملا مه 0 ربانزب قحسا

 لجحر اذإو انع باغدق شرع يف وهو ديزب نب ديلولا ىلع ءارعشلا نم ةدعو م ريطو نبا

 ىنمملا اذهو اذك عضوم نم هذخأ اذه لاقو هنم تب تيب ىلع دياولا فقو ًارغش ىعاش دشنأ الك
 نيب تفقو اهلف ةيوارلا دامح اولاق اذه نه تلقف ءارعشلا رثك 1 لع ينأ َد> نالف رعش نم هله

 نبااي لاق مث * خيشلا تفاهتف ةناك وهونينمؤاا رع . نا يف اذنه مالك ام ت تلق .دقنال ديول ىدب

 رعشلا ينع بهذف عش برغلا راعشأ نم يور لبف اهمالكب م 6 و ةماعلا ماك 0 نأ 0

 هندشنأف لمقم 3 0 تاقف لق ة.نبا رعش الإ 5

 حيصلاابيلقلابصن ىرأ اين 4 ضاوف مدع يعور راد لاق
 لاقف برعلا مالكب سانلا و ٍق 0 حمل اعا انا يحأ نبا لاَقف ل 2 لو ةلادام فق لاقف تزد



 )ذء١(

 هع دك * ةحوز رسب لاقبال ترمص نتل *

 ىدو“ 0 انتل كعل 00 1 روظف ةهرهود> 5 عدوأ هامل هديب للا

 اه 3 د 11 هللا قاخ 02 ناكو ير 0 مع نب نوره كارب هب راش ترث أ حاصب

 أ 500 سا هق هل ناكو لزتم يأر نم ردا هل ناكو كلذ دعا *ىب 0 مهاخسأو

 ةرافكطو 4 ءاعدمش قلاريصخلا >< هيلا جات م ىد 30 لء.دعو 6 0 هروزو ينأ ةيوسأ

 عب موقف نيب زاحتم عار نيو لعأ ناكو نايب نبا بوقعي لاق اهرشاع نا سانلا مو 1

 ديتول ناكف ءالؤه ف كه باأ الو ءالؤ» يف ءدق باأ ا با مع مم ا

 ةيراشب ريخلا لصتافاهيراوج و بيع دعو رقصلابأةعجج مولا نيس ا نا ىلع اعدف ايديرع ليممسا

 ناد > رهه يع ند ىرد 0 نهاد ات رسأو نا 2 9 00 دعل نيسحلا نا ىلع يلا ميرا وح تن

 هلوق ينغل نا ةيرث وا براطم 32

 عندا فك يرتف »+ اهدعل كيل عل ا

 ا 6 رف ةيراشن قثودق دمتعملا ناكو د وأ تسال و تلد ماا عمس اهلق
 عل نإ لاق 1 مايا ِق اهئم: هماعط ناكو نشودح موبلك يف هلدعت روهدلا نه ارهد تاكذ |

 ينندح ىق 2| يك ههمتسل رف يق ةبراش 1 مهارإ ا يالوم 2 3 |او قار 0 ميعل نب دما ينادحو

 ل يدوملا نئ 3 اهالوم رعشب ةيراش هتنغف امون دمتعملا دنع تدك لاق ةظَفل

 داحتالا ةيمجضو ماركلا ففلأ * داتمملا ىلق ةلغ لوطاب

 1 | نم بوب 37 ناطر 1 ا فكف 0 يانغ اذه ت تلاقف 0 1 لاقف

 ظ
1 

 اال تاق ةيراشن نا نيئمؤم 0 هب 0 / هم 3 1 هفيل 9-5 0 كلاب 1 1 3 تامقف

 : 0 لعق هل 10 اندح واًفاهاتحمصتت 9 ماظعر افديفاهء وأ 2# نأع اغلا بع لم ةاؤء ال اريسجار ا ْ

 مد تالا اذه هين ق2 دب
 لدم وص

 داحالا ةيحسو ماركلا فلأ *: داتعلا يلق ةلع ل 1

 دادجالاو ءايالا مدقتم * 0 7
 هده ريغ هقيرط هيف انيلا عقب مو ملا لمر فيفخ ةيولعل ءانغااو ىد# 0 مهارب ال رعتفلا'

 0 :آلا كلامز دمم ينثدح لاق دعس ينأنب هللا دبع ينادح لاقىاز آلا دم نب مشاه ( 0

 رظعلااهلامعتسا 70 اعاو ءانغ سانلا 2 تناكو ةراطملا حام ينثدح لاق

 يراوحلا عم ةفقاول 5 و:لايدي نيباموي ةيراشتنغ لاق برطملا

 يد مولا فدرلا لّمملا # اشرلا ام نيلوق هللاب ظ



 ظ هرضحاف ةفيطل ةدئام هيدب نيبو تاخدف مايا دع يئاعد م 3 يشب يف ح مف كلذ ىلع هتيباعف اهعيب

 مث هيناقسو الطر برش م * نيتنا لك او اهن 0 ةدحاوب يلإ يعرف حيرارف ةثالث هيف دو مالغلا

 تهمس ةساخ ىلا 0 برض مث يناقسو 2 اك فرشو لقت 1 دست روش نا

 الع ينتدئاع يتلا هذه لوساي ىل لاقف يلقعب بهذ ا ينغت ةيراحاي لاق مث ناديعلا ةكرح

 ةيراث تناكو راند فلا نيم. ةدحاولا ةعاسلا هذهالو هللاو 0 فلا نيعبسن اهعسا نا يف

 ن“ اهنعابو ةيمشاه ةارمأ نم ةرمصبلاب تعببف ةريغص صو تقرس اءإو شيرق نم اهابا نإ لوقت

 ينرمالاق ىهاط نب هللا دبع نوهللا دبع ينثدح لاق يمح ( ينرب>ا ) معا هللاو يدوملا نب مهاربإ

 ةيراش نوفو اهءارو ينغإ ناك نم جرذ و ةرات_لا تدش صمافددنع تّقاف ماقملا موي تاذ زتعملا

 عمسلام هللا ديبعاب زيعملا نيئمؤملا ريمأ ىل لاف ام .تءمسام تاسدتساف كلذ لبق اهسوسنكا ا و

 |( هب اهريذاو كلذ نسحتساف برطلا ظح نم ريك ١ ءانغلا اذه نم بحملا ظح تاقف كدنع اهم

 درنلاب ةيراشو انا بعلا تنك قبر ىل تلاق لاق يعاشطلا ينرب_>او (زتعملا نا لاق ) هتندديتناف

 | يف ةرحاشم 1 و ينل ىرُخ ائيلا ر انني وعو ةدخم لع 'جكتم وهو مهاربا يدي نيب

 ْ نلاوق 1 نيفدتست كارا لاقف الاخ مهاربا ىوتساف ةظلفلا ضء مالكلا يف اط تظلغاف بعللا

 نبور# ينثدح لاق ئاشولا ينثدحو ( لاق ) اهد ةقلح ىلا 0 و اهريغ كفل ادحا 0[

 راج تاج ىلإ تنك ويراوخا تدردنو ةراتسلا تبرضو مصتمملا سلحم 5 لاق هنا

 هجو اههحوو عمآام ىلع ءانغلا نس> يف هب رابغ ده قراحلل تاليف هارد حاف ةيراب تذعف ظ

 ْ عنم ةفيلخلا اذهل تءفر ىلا ظوظحلا د>ا ىل لاقف ىدوملا ن مهارب 0 0 مو تهكف نس

 ا قار نع ىحي نب نسخا دم وبا ينثدحو زئعملا نب هللا دع ( لاق) كلذ نم يدوهملا نب مهار 0

 ةعق ص تالي وأرس يف نمو مصتعملا س م ا عد سطع هيلا اناهذ لمحتف تلاق ةقيض هتلانف |

 يتح انسفنا انيلا عمجتست مف ةرخافلا بايثلاو هوبا نه نوملع امو مصتعملا يراوج نيب انما
 لاو هلا ىف انشا انيلا تاو>ةةهيراو> نم لثما ان و انا ىلع مه هتماب رطف اننغو اونغا

 لاق هيبأ نع ىسسدلا وبأي ”دح و( لاق ) مهرد تلا  ةئاع متم ملا: ال سعاو

 سنعلا نأ ( لاق ) قثاولا ةفالخ 0 ىلا م هتعملا ىفون ذنم ءانغ سانلا نسحأ رام

 ةيراج عابط ينتئدحو سبنعلاوبأ لاق ةليللا كالتىف اهعم تناك اهءاو اهضتفامصت كا نأ قير ىنثدحو

 2 عقو أ ىلا ةياغ اههءلعت ىف قد م 5 رق لل تناكو يتس اميمسي ناك ق/اولازا قمئااولا

 الا وص كلذ دعب حرطت نكت م إف اهدعب انخأ حضسال تايجمحا الآ فل ةدارلا رضع

 2 حور ةفخو ةحالم سانلا 1 أت اكو اميَراح ةريس قثعت دق دمّعملا ناكو همغأ نم تصقشن

 ََ هل امدهاو رايد 3 5 رسشعل ةيراش ند اهمرتشاف هل اهعرتشت نأ نعمل 1 0 اعارش نغ م نع

 اهقشعتب ناكو زتعملا نب هللا دءع لاقف اهةشعّتي ناكو ينغملا لاقبلا نباب دمتعملا ةافو دعب تحوز

 0 مايالا تالك ناط ١ 2 ند وف ف ناكو هب راو> يدوملا نب ميههارب | ند 5-5 لا رار 6 تاق
72000 
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 (١٠١ا/)
 ا لا لا ا ااا ااا 101211222222222 797 8487572777 5١+

 مكملا 0 اهأنإ مها رباحوزو ةيراش قع اورضح مهمأ هو.لعاف ةع مهأف ريفا

 ءاراملف مصتعملا ىلع باه ا دبع لخدو باهولا دبع يمس لض لاقف هنم هل ًابحعم 0 د

 0 2-5 ف و 5 أتاها ديعأب لاقو هي ا م 0 دلما ر ادلا 0 يدع

 مس لا لاَقف ناكل 8 تعال ايفا 9 قد هفوض كنذأ ىلعو الإ كدر هعلشإ ملا ي 9 نأ

 ةبوهم هلل نم ميهارا عاخام فار | دنع ' نء باهولا دبع فرصن | امو حبقأو نينءؤملا ريمأ ن ا

 ةبوعم ماهعاتيا 5 هريغ 3 :يف يو اهانإ هقتع ناكف ا 7 ا مرد فالا ةرمشعل هب راثأ

 تيءلط ىثون املف ةرح ايا ىلع اه وح ل مهوب ىو هتمأ اهنأ ىلع اهؤطب ناكف اه>رف هل 0

 رانيد ةثامسحو فال[ ةسمي تميتباف ةنوءيم نم اهعابتبإب مصتعملا سعأف مصتعملا هب ريسخأف ريخلا
 اًَغ 316 ءأ مصتعملا ن نأ لبق 0 2 نا لاق ) - قون تح 0 50 هز ىلاتلو>و

 هتئيأ نمةيراش ن 3 0 مدا نأ - حض ا 0 كا روصنم 0 لاق مه رد فلأن

 ةباح 0 0 ااا 5 دقل ىد داولا ةسر 0 ناس 3 الو مهارب | ايكلمو

 ا نأ اخ ساق هل ة.ق اعدق كلذ س 7 |ممط لوا مط ذ] فس 4 توصل 2 7
 أ
 ( ةيراشثتثد>و) اهاذا ١ دق نشلعا 1 0 ترءثقأ دّقاف اما الاف 5 هفلف ماخ 0

 تاغف تءفدنا اذا ىنذت ىهف ةرمقم ةليل يف ةل>د اهب طسوت دق ةقأرح يف هعم تنال ظ

 اولثي مف انم وو لامعا اوثحا دقل

 1 لاق ) ك.لع ين'هؤا ف 0 ًاهجوضار 3 ل تنأ لاقو اهاق ل 1 تركو

 1 0 ١ َ 2 نأ نع هإ لاَقؤ 85 0 لع لخد 34 ليعمسأ 1 ن1 2

 ْ قحسا نك 0 3 ارح اف ا 2 ا 3 لاقف 8 تاقف طق هللا

 ْ يديدساب هللاو ال تاقف هلثم م 1 0 ندنخق نودمح لاق # دوت ا ء> دق يتلا رايدلا له .

 ناك دقا هللاو ىلإ لاَقف نوكيا تلك ن6 ند ا هولا نأ 0 لاق 3 اذو تمسساما

 لاق لضفلا اذهكاذ لذش دع تائظام تادف 0 الضف تءارف وه هأنغت هللا مع -إ ىلع ت

 لاق تاوف تاقف هللاو ىلب لاقف نوكبإل يذلا اذه تلقف كاذو اذه نهّنسحأ هل ا

 رفعح اني يل لاقف ىدعلا تع ًّق ًانبالضف هللأو تعسف هن ف كةاح قع هيل وقلي راشاب ياما

 لق لاق 0 تلف توصلا اذه 2 0 لو - اع ثتددر 00 5 يرد عب 0 || ىلع اذه نوهأام

 تلاق ىح ةرم فلا نم هللاو رثك | لاق لا تاق: كالا ام دعس 7 له ةباما تلف

 امش 3 م وقع يف هدنعام ةياغف توص يف تب رطضا اذا ةيراش نإ لوقت قير تناكو لاق اذك

 يف الإ دوعلاب برضت مل ةيراش نا لاو لاق قير تبرض دارا يذلا غابت مل ناف اماجر ىلع هينغآ

 كلذ دمن يع تب رضف برضلا دتعاهب دمت تراشف برع نيبو رثأ لشن الل ل

 يف باتكلا يذاق ناكو لو>الا لهسفورءملامركلادبعنب لهس نبدمم ثدح و (زّئءملا نبا لاق)
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 ىنم هنرقاف ماشه نب لع ىلإ بهذأ *"ئىش يف تر ا ىل كاقف اهنك عمو فزألا يت 2 كل ام

 م تا يق عماجع 5 دقو ةيراح ىلع ضىعدق كءادف هللا يناعج هل لقو مدلل

 ! مق”واهوسكت نأ ديال مهردفالا هيناعب اهتيرتشإ اذإ لاقف مهرد فالا ةرسشع نضر نايف

 نسمع ضاخما عفدأ لاقو هل لكوي اعدف ةلاسرلا هتغابأف ماشه نب ىلع ىلإ ترصف هلا جاتحم ام اب 31

 ىدلط ولف مها ردلاب ىأ ىلإ تي لاك هرج الاوان دلا يف لال> كال يه نك و(١)كلصأ الان هل لقوافلأ

 : انها مهاربا طا ا 00 دح ا 0 مهأر كلا "كلت هند كدح نكت ا ةفالخلاب هلع

 نلف اهبل دا نأ هتعملا ىلإ اهعذري ةعقر هيلا تعفدو ىلع نب اعلا دنع 2 تيهذ ىهعشن ام

 ع 00 نيب دمع نبا ءفاربا نب دحاولا دبع يويخاو.( ردلا نبا اق ] مهاربا
 0 باهولا دع ىلإ هب هجو مهاربا نأ ىدوملا نب مهاربا بحاص يرصملا مهاربا نبا

 | ءاىعأ ىليفتسا ىج تاهولا دع زياهد 1 م جرخام إف هدنع ن٠ تفرصناو هتيقلف هل تناك ةحاح :0

 تردانف مهأرب ١ ةيراح را ما 3 300 5 يمخ مهجو ترتس يه>و يف تراظن اءاف

 ١ الإ كؤحش امو 0 نم ىهو باهولا د.ع راد يف ةيراش ما تا ار يناف كردا هل ت تلقو مهاربأ ىلإ

 ١ 0 1 0 ىلع ةقدص ةيراش 0 راح نأ دوش كلذ باودح يفىل لاق ١ محقوأ دق ةلي>

 نم راضحإو داود يبأ نبأ رادلإدو 5 رطل أو هياعيفدوشأ ام لهم ىلع هنأ هللا د مث يدهملا

 ح0 ور اشجارخاب لعل اذهاذ نرسثع نم 1 ترضع اف دوهشلا نم هياع تردق

 ىعست اطل اقف تلعذف اهب هديري ري كلذب اهسعأ اعإ هنا اهلعاف كلذ نم تءعزجف ىرفسا اه | لاذ

 | ىلا للا هجول ةرح امنأ ؟مبشأ يناف لاق مث اولسفف اههجحو اولءأت مهل لاقف كتمأ ةيراش انأ تلاقف
 كاقحضرأ ىدوهملا 0 مهاربا 0 ل مهرد قالا رم اهقدصأو اموزب دق ىفإو

 اد نمار ا اف مهيطو دوهشلا مطاو لوح لان اه عاف لع هب مام لع هلل داو ىديسأب

 كل لوقي هللاق مث مصتعملا مالس مهاربا أرقاف ىلع نب باهولا دبع انياع لخد ىتح داود تا
 دقو يآ وبصو - رع تنك ذا كرضب ام لك نع كتنايصو كتعاط ىلعض رفا نه نينمؤللا ري
 هنأ تدع :<او ةيراك | ب ا 4. بكد ةرهز يا اجا امفثر 00 هةصق سا رو 0 8 ىلإ تعفر

 يغب ند ماهاو اهنب ةبراش 2 نأ ِق هةقداص 1 اا هذه 1ك تام 0 نك نه 5 ا نوكت ال

 3 ك2 رادنم هبراش جارذخ >ا حاصالاو كب هيش الاو ةمأ ةيراش قو نأ كم م ةرهز

 ناكو اهقاللطاب هدنع 5 ءاهد ٠ نه تت كالذ تدان 3 ا رول هذو تلاقام 6-2 6 5 ند 4ب

 كتعلاد دقو كيبل ا تديعا كالذ حدب مل نإو 5 كند ىف كال كلذ ىف لم

 بالك نب ةرهز تنب ةيراش به مهاربأ ايأ اي تكداكف مهأربا هل لاَقو كرف قباب ال ىذلا لوقلا /

 غاباف مهاربا هل لاقف ال باهولا ديعلاقف اهل العب نوكي نا باطملا دبع نب سابع نبا ىلع ركتتا |!
 لودعلا ن 5 ةعامج ةداودل م دق 00 هرد> ةيراش نا 5 0 هللأ نا اطأ نيئمؤملا ريمأ

 بيطلا ةحنأو مم مشق دواد 5 نا 01 اوراص مهاربا داع نهد مهن روم دعا دووهشلا ناك دقو

 كحرفارل كضالا لعل. (1)

 7 05707 1 يه ا ل7 1 قطا ا 2 705 دا 1 و7 2 دج ج2 بي جب جوي توج روج



 )ه١ؤأ(

 ل كاَقُف هسار ىلع ماقف ير

 ىغاصريغ ٌمثقدصلا لبكل لاَ « اماف مرح لهك ايارغاص

 رشاو سصوسلا ثاريم ةعاضف #* ثرومو تيه خيث كناف

 نا دخولا قاخ ةبقبا #© مهقلخ مل ىانلا قاخ هللا ى

 رفاؤملا قدال) 0 ١ م« مكلبق ناك اع الإ 0 1

 رباقملا يف اونفدت مل هق> ىلإ يم نول ولف

 سواونلايف لاق ةماما ابااي نوتفدب اوناك نياف هل ليقف

 د6 ةءراش رابخأ قيد

 00 ناك اعأنأ نإ لاغ ةرصبلا تادلومنم ةدلوم ةيراش تناك ( نيسا نب ىلع جرفلا ىلا لاق

 لب ليقو قرلا فت اخ دف يأ اهم 1 مدح 39 ةحان ىد نيود ىْؤا نب ةماس ينب نم

 تذخأف يدهملان مهاربا اهارتشامن ءانغلا اهتءاعو اهب داق مشاهينب نم ةأسعا امترتشاف تعيبف تقرس

 اهيل( ناكوا ع>حرذ مهاربا نا لاش و بي نع ىلع امدقب نم جتح < كلذبوهنع هرثك | أ هلك هءانغ

 نراعي نكي ل يدارملا نال يع لاح هذه نال موب و ؛ ام ةفرعملو هسفنل ءادالا ةحصب

 5 انأ ل : مهاربانب د#ث اهرب ( ينربخأ ) هراس نع الضف هضعءرب ساش الو معلا يف هارإا

 از حلم ناك ام هم تدي ع سيو را نأ هل لاقو اعوانحا يف هفلأ يذلا هنأ 5 هيلا عفد عملا

 ا و بتككلا نم هريغنه اهرا تما نم هندخ وات هيلا هطاو هل طر لع ال ١

 تايمشاطان م ةارمال تناك ةيراشز!اىروصنملا نورهنب يسع ينادح ( يعملان الاق) هنَغ تور

 يطعاف ىبصوملا مهاربا نب قحسا ىلع تضر ءفدادغبب اهعببتل امام ناماسنب رفعج دلو نم ةيرصإ

 مواسف هياع تضرعف يدوملا نب مهاربا ىلإ اب 'ىجن اهدري ملو كلذب اهالغتسا مث رانيد ةناما# اهب

 اونزلاقف اهب ىلوأ هللا ءزنعأ ريمالاو رانيد ةناماثب.مهاربا نب قحسال اهاذب دق اهنالوم تلاقف اهب
 نحراطل ير 9 ىلوكو هسا فير الف ةيراكلا هذه ىذخ لاقف هتمش اعد مث 3 نزوف تلاق ام 5

 ءاغدق ىلصوملا مه اربا نب قدسا ىلإ لسرأف امم.سو املا رظفديلا تحر أ ةئسدعل ناك املف اه ءاع

 0 اهعدحلا قا لاق 'كَسمْل اهدحا مك عابت ةيراح هذه لاقو اهءانغ هسساو اهأنإ نا

 كراع امض ع 000 ةير الا هذه لاق ال لاق 1 31 مهارب ا هل لاَقُف ا ةصن حر يو راند وألا

 ىنادحو( زمعملا نب 'لاق )همأأ ت تيس امو اطاح نم سحمي قحسا ىف اه اماشت م رائد هاي ةيمشاطا

 تنير مأيعدت رك هئيبخ م | اه تناكو ةريصلا ةدل ود تناك ةيززاع نأ دسار ل دك يمشاهلا !

 ينب نم اهنأ يع دم تناك اهنأ 00 ني ترا

 اديدش اياهعإ اهب بحأف 31 | نس مه أرب 1 لع نو عاو دادغب 00 يدحف ىمشابلا لاق ةرهز

 5 مهاربا نب هللا ةيهىل لاقف مهرد فالا ةينام تغلب يت>اهب ىطعا لزب 3

 عدلت لقف "يش اندنع .سباو و اديدَس اناخا ا ينبح هللاو دق 5 ىل لاذ رائيد الو

 هرد ىنأ دنع نكي مل هنا مها

 ( رششع عبار 44 يناغالا يم



 ص0 0392

 نارا ذا ف ءارآ اج * هوغ نأ ىل نوحابلا كوتامو
 فرق محلا قلبا وي رجلك 6 نويع نأنان يدش انو

 دم هان (قرعاو) 'يشب هدواع امو كيلا كاذ لاق كراشتن له كبسح قدزرفلا هل لاقف ظ
 ماع ناكو شارد ىنثدح لاق هبا نع ماشه نب سايعلا نع يدع علا نباح لاق لور ف نع نسحلا 00

 اوءمتحا دقو ديرملا يف سانلا دشني دايزو قدزرفلا لقأ لاق موثاكنإ رباطو جرولو يآل ةيوار

 هاقلتق ماقف كيلع قا دق ىدزرفلا اذههل ليقف 0 ليقأف , م<الا لق اذه نم لاقف هلودح ؤ

 سهد ذنم سبقلا دبع ءا2 ىلا يسفن ىنعزانت تلازام قدز رفلا هل لاق ةاضا اول اجو ظ

 دقو هنم رعشإ انأو انش منصب 0 ؟ عا عرسال تءارد يال لاق كلذ ىلإ كوعد امو.دانز لاق
 قاس * جرشحلا نبهللا دبع ةيقيف معمتجا مكنا لاق وه امو لاق هنو كني جيه يذلا

 هم ا يلاف هقنع يلا دمو هلث» لش ملنءو ينم را دلك كاف ند اشأ تاق دقدأل ت 0

 تلق تاعفا تلق امو كل لاقف ١
 الولع لا ىف لي اهتلذا" < ايكوسا تيقادجت ةناقز

 . ىزةشآلا كل لاَمف

 الالح سوجملانيديفكاذ ير * همأ كانام دعب 35 ْفاَقَأَو
 0 يتفلقب اهنيإ ريس نيح اهم ىلاعت هللا اهازخأ بمك مألاب تلقف رضح نم ىلع تابقأف |

 ١ كيناب تح لحعت الو ةءاس كلفن يل به سارف اي 00 0 سلجملا يف هيلع تيلغو ساثلا

 هيلأ ب 0ك ةقكس- ا ايش هلا يدهس هنأ ولقأ دز رشا( نو كيلر ىرت مث تبرد يىلوسر ظ

 قدزرفاا ميدأ يفءار ادق + دراذا ليراللا 5-1
 قرعتمال وعل لكأال + ةءاتع نوقدي احا وكر امو

 ىتثنا وأهنمقاسلا ظعركناف © هماظعنمدل اوهبأأم مطحأس
 قوت رحبلايف قايا هم رحب امك انو نأ ان يدع 8 .و اناف

 دقو يرةشالا 0-2 يأ دايز رذنملا 2 لاق ادبأ ممم تنأ و وغأال قدزرفلا هيلا ثعبف

 أمف لوش يت 2  دياصق ةدع يف هيلع 0

 ملآلا بذاكلا امقدصأو #* اه رش اهريخ هل 3

 مئاص اعاد نكي ناو د 0 و موفيضو

 كوش هفو |

 رمعلاب بذنب نأ نيكل تنم * . يرعب لاحزلا هللا بدع اذا

 لوقي هيفو |
 قا[ 1 كا يطا < عا ارتمم درالا كح ا

 شاع نبا نع ميهلا انادح لاقي انثدح لاق ربكب نب رمع نب دمحا ىنثدح لاق عقو (قوخا)

 ظ ةبالق وبا لاق اذه نم دايز لقف مالا دايز اذاو ةرمدلا دحعسم يم را ةبالق وبا لخد لاق
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 رسخخااو ماقلا ي ب . اهل نحت #3 ردءعاي نيعلا لد وج انيلع تباصأ

 رحجلا قاشا ةياص نيع برايو * ةياص كدامس يق نيع كتباصأ

 رود كانقو اموب قش : ناف #* | ماك يح رادبشألاب كف يف راس :

 لاق يرمعلا ينثد_> لاق يناركلا ينثدح لاق يمع ( 0 ) هحرسو هاضراف تاسبالا هتفلف
 ةطرش 200 3 يطنهلا نيصحخلا ن ١ 7 مجالا د دايز ح رى لكم ا لوش ةيوارلا دا 6 ينادح

 3 هج اح 26 عابقلا هل كاشي يذلا ة يع نب هللا كيع 1 بر 1

 اريسإ اسرق ا 0 * ةحاد مهه> أ ل 1 1

 أريق' 28 م ىل عنملاو ف #* الخلا هلم تف> ينأ ولف

 اريمضلاهئم للا طلاخ دقو# .هدنع امل ءاحرلا فكو

 دايز لام اهضشي

 اروع ينط ناك ؤسمايناف يتجاح مههج انآ يناقا

 لاق نائدحلا نب , مكاع نع بعصم نبءاطع نع ا نع يناركلا ينثدح لاق يمع ( ينربخأ )

 لاف هيف شْخأف برغم نب ةداتقدب ا دق ا رعش دشأب وهو مت "الا 1 يذلا : 0 دباب م

 ُق يدا ىته ىنح كخحيو كموف ضا عأ قار ,ع كرثتو يوعر نأ كل نآب 1 ءانيح نب ديزل

 هيف دايز لاقف كاسم وأ كحبص دق توملاب كناف لالضلا
 حوريو ادهاخ ودغي توملا ىلا # ييفلاو ءانيح نبا توملا ينردحم

 حرس دا يف أنهد شاع ناو # رئاص تودال دبال 'يرما لكو

 حون> تناف اسفن ظعو كاخا * ظتال ءانيح نإااي ديزبل لقف

 حولي نيماسملاو ىتتلا لهل *« دم نيد نبدلاو يتلا تكرت
 حي نيبرصقلا ظدغ تناو * ارداس نيقارعلا قاسم تعبانو

 ءاحطا اذه لثع فورعع ارمأو كاظيعو الحر ا هللا كد>بق يالا ماع ن ديز, هل لاقف

 ردتعاو هنا كحتو بهذا نار كيف قيحال هدب ع نأَح هللاو ها رالش هن مذإ | تففك اله

 1 تسال بيرثتال لاقف هيفهيلا ا وعفشف سدقلا دبع نم ةعامجم هيلا ىثق كرذع ليش هلعل هيلا

 نسحلا فأن ءثدحم 7 نب ىلع ىدج تعمس لاق ىلعن دمحأ ( ينربخأ ) اذه يوب دعب هيلع

 لف باهلا ءار املف برطضم لير 0 ا باوللا دنع ًاسلاج "تنك لاق ىنب لجر نع

 فلآ 07 هدفع تنس كتء> دم دق ىلا ريءآلا هلل حاصأ لاف ءاذ هاش نم كب ذوعأ ينإ موللا

 هدفنا دقن أهل لاقث لوقلا داعأف 34 3 مهرد

 ليلخ لك ناطلبسلا رتغ اذآ «.ةّشر ريخحا ىف ناطا || هداز يت

 ا |مف افلأ نونالث نكلاو اندنع هام هللاوف لا باقة 1 باهملا هل لاف

 0 ىتالاق ىذحقلا نع ءان .ءاوب و يناركلا ينادح- لاق يمع ( 506 ىعألا دايزوه اذاف

 |مدايز .هللاق ايش محوسف نم فصأو سيقلا دبع ربعأ نأ تممهدنا قدزرفلا ةراقل مجعالا ادايز

 لاق تاه لاق كسمأ وأ تئش نا لق لاق مث أبش 7 8م



0- 
34 

 ا ول كنا امانناق 3 اممأ يف :ءد لاق فلا تدب لكب كلو ةفامأ اا تي ر# هل لاَكف

 ىنادح لاق ةشئاع نبا انندح 1 0 دمع نإ دعا ( قر ) تقزرام كل نّكلو تاعفل

 0 ل 5ك رندا يدعو حرم :ىل كاملا د علْسَرأ 2 نبا جرخ ال لاق

 | تدق دق نأ ثررق تدلع دقلهللاو امأ ل 0 كلملا ديعماقف نوعاطلاب تاممأشلا نم ىهو

 11 : ورع يأ نب ةرج ويلاوم اوناكو ىمالا ورم يفأ ن ؛ دالخ د> لاقو اماس 1 نم اان 0

 2 0 تدق ابنا نأ تاددو ول هللاو 6 دير نسا تامل بان مويلا وه

 : هيلاري قدزرفلا لاقو لاق امع لفاغتف كلما دعاوعمسو هدعبدحا يي

 اردعلا قفار رحل يذلا ده ه0 دحا لع اوكم زل اللا ااا
 لا تيل ا ور ودعلا# لع :اعحم لوم افي_فاانل كتل يك
 اردطلاو ىلا كاقراق ذا ماعلا * تعزز دقف صفخت انآ شارت امأ

 اردغناءوقلا سك لتقف يسااب
 اردتفا هب قولا اذا هيق ناك ام

 * نموديشلادعب نم ع رلرق نم

 2# قف نددعل حتاونلانا 4#

 ارصلا 0 يثغي ءاحيه مويو « اي_سح هل واالامق نددع اذا

 اري_ص ام تنأ الواو ءاقالا موب * هلتوند احيرطا ىلا نابح نم <

 لا ن دام انثدح لاق سم نب نافع انثدح لاق ةيش نب رمع 0 ناهدحا ) انربخأ )

 ىلا نت نب مس ماقلأآ ورم ىلا نعم نهللا ديدع نب رمح ثعب لاق ةيتعنب نامل نودع حا

 تالصولاَقف هدب يف اهديصق هدب جرذأف هل مدعتسم يلتف 0 ورمع نب هللا دنع تدناف رائد

 هءنا مساقلا ناك نإ رع يل تلاقف | ع نأ ىنأف مناقلا تيا وب ةحاح لع اتءاح دقو احر

 د اه ةيدلا لعأو ههه يرسل باتا مذهب ثعبي رم ناكف لاق اهتيطعأف همع ةنبال انأف
 | يش ك.ي>اص نع ينغاب دقل رهع ىل لاقو لاق 0 ةئردملاب بايثلا هذه ىنقا .نم هللا ىزد رمع

 أ مهني ىوسف هتريخأف ةنامعيست راصتالا يطمي و ًافلأ ًافلأ ني رجاوملا يطب لاق كاذ امو تلق هته 0

 رم هنم اهعاتباف اهعب ىلا جاتحاف اها وهم ةنراح لجرل تناك لاق ديزوبا ان”د> لاق دمحا ( انريخا )

 لو تاع 8 3 صف 8 اق 20 نإ هللا كيمع |

 رسحتلا ريغ ىف" فقد و *# هتضيق دقىذلا لاملا كل أ: ا

 ركفتلا ليوط ًابلق هب يجانأ * مجوه كقارف نم 0

 لاق 3 * ىل>رال لاق

 ىردعاف توملاىوس“يشانقرفب © نكمل كنعيبرهدلاد وءقالوإو

 رمعم نياءاشيناالالصوالو #* انئيب ةرايز ال مالس كيلع

 ينا نب هللا دبع انثدح لاق ىمع ( يف 5 ) فرصناو اهذخاف اهو ةيراخلا ذخ تش دق لاقف

 هللا ديبع نب ردع مالا دايز اك لاق ةشئاع 0 ىددج لافاكوز نب دع ينادح لاف كس

 لاقف هايإهنا رايز ضعب يف رءءم نبا
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 “7972272 72 9777_2_22 7+77؟7؟_ 977723 يمي يب و

 رصق ن هو ةالفنم يرمك ناوياو * اقداصح :ك ناكرتلا بانني. يف

 هللا كيع نا 2 هج لاقو

 ادازو انين رو نطعاوإ » ياك اه ل را الاد
 ةثئاع نإ نع و نإ 0 ىريذا ايدلا ين 0( تان ند. تدجيتا» ةنالثلا تارالا 7 ذو

 0 دق ولةمام اماالاا» 5 لاو ىلإ نا لد ندعم 3 هللا كييع نإ ردع اقيدص مالا دايز ناك

 لو, اثنا هرقل اماف هدصق سراف ىلو ا.اف ادبا دحا ىلا جاتحال كتكرتل

 اهمالك انييتتسم دايز نم تنا * حصان ةلاسر صفح اا غابا

 اهمالط "لع: ضفح انا: تكف © اعود رجال ساقلا لع كباذ

 دايز لاقذ ادبا اهمالظ كءلع نوكيال رمع هل لاقف

 اهماظن كاردب يف لوم روما ان يرانارسدلا يف هللا اوعفاتتك دقل

 لاقف كلذ تيار دق هل لاقف

 اهماع كشال ماعلا ”نلقو ياني ب ترش تدرانإم ىلا اذنك

 اهمامح ضرال برطي مل ةكك * ردعمنإا اهف تنأ ًاضراو يناف
 كاقف دايزاب كلذك ىهف لاق

 اهماقم ىلع لقي ملو 5 * امضر ماقال اضرا 312 اذا

 + أمم اى 32 0 ينامأ + رهعم نأ تع سنا 26 5 |

 7 كل هللا اهنا دق لاق '
1 : : ! 

 ا اممامغ هيسصي مل ءامس يجري * ةياغ سار ىلا ىرلاك كاالف

 8 93 راحو اباماحو ةهردو هن اانا عئار سرك و أ[ كا رو هب .2 لاق كتداح لد كلذك تسل لاق

 ماع لك يف انيلعشكال وهو تلا دام عب 4 م كال ان سعأ دق لاقُث هلك فيصوو بايت و 0

 كلذيف لاقف قاتلا هلزاف روبات وهو جرشم ا نبهللا د.عىلع مدق > رمت دنع نم جرد

 جرش ا نا ىلع تب رمض هو يف نت ىذدَيلاو اللا وة 8

 « جنثت مل هني نيفتءءلل # لكان وذ جوتم ىغا كل»

 3 ديلا ىطصملا ى “ا كاعا »+ ىلإ رياذملا ني ري اي

 معرب مل مكلاوت تا مكلاونل ايجار كتبا

 نب دّتع نع د# نب هللا دنع نع كو فاح نب ديت ( يح )و رز فالإ ةرتشس لل سانا

 أسأ لوالار كأي 1 , سماع نب هللا دنع دايز ىنأ هذف لاقذ ريا اذه نوهحرلا دبع نب نسما
 رالار

 نهشلا يف دازو

 اداوج اماسب .تالملا ىلع *: الإ ىهدلا ءارتال كل خأ
 0 ب هس م سس سس



0 
 يا ا و

 نب باه 0 ناك لاق هسأ نع ةغئاع نأ نع يعخنلا دع 0 قا يف ب هج لاق عكو ) ينربخأ)

 ةيشعلا اناف لاق مايا 6_5 ماقأف ا هل 0 ةجدف مالا دايز هيلا جر 5 + 5 رفد ىنأ

 دا زا لاقث ةفامعإ تيجي ذا ا مفو هل راديف د باوملا نب باح عم تربل

 ىراطتمل نايدلاو ةمذو #* ىدبعو يمن ذيف ثا يل

 راغص ةبغز» رفص ىلع # ىتاخمالو هيحاصاف كّبو

 يراد ترك ذو بخت ركذ * انودص . تدنغ: الك كناف
 يراوح يف :كلنال ان هل ارث تيلط كولدتقب اماف

 .نيل هللاو لاق هذه كنراح يهرأ لاق اهب عنصتامو دايز هلاقف سوقلا تاه مالغان يبيح لاقف

 باهملا ىلع لخدق دايز بثوف اهاتقف امهس اهل عزتف سوقلاب ىناف ريمالا كيلع نيدعتسال امير

 أ راح ةيدةمامأ ابأ طعا هل لاقف بيحب يقافماطسإ يلأب ىلع باهملالاقف رعشلاهدشنأو ثيدحلا هندخل
 لود دار افلأق كرما 5 ةلطعا لاق علا: تنك امنا ريمآلا ءاقن هللا لالطأ لاتف رايد فلا

 باهملا قارعلاءرقاوب يل يضق * ةيضةكيأر نمائيع هللف *

 نك ولا 200000000

 برقي مهلاو مهسلاب اهنا * ةيءر باهملان ب بيبح اهامر
 : لانك اهنا يح لاقو © ةرخ نبا ليتقلا لثع هيرلاف

 ش برقاو ىراح لئهيراحةراحو# هراح عوربال دايز داق

 1 أ بيبح هياع دبع ذا ًاموي بيبح عم برشإل هناف هنم هرك ىلع رانيد فلآ هيلا بيبح للم لاق
 1 لاقؤ ماقف هياع ناك جابيد ءاق قثب عاق يرجح ام هياع نفض بييح ناك دقو

 8 1 باهملا دإ> دك ا م ا دلاام كرمعل

 ا ا ىو اذه 0 كثعم ىرزجلالا كف ردام 1 قدص هل لاقو را تبيح ىلا لهاا كحق

 3 ا اني ردع اديب عبك و ىربخأ دقو هف صو لاع 00 مردص دة لا 224 هللا ل
3 
 5 رقم نب ةداتق يحابم . لاق يدع 8 ميلا ن نع يردحعلا لاق سا رف ب ميلا ن 0 لاق | ب

 | ردي داملاوب 8 هب شق محاعألاب 0 جاريد ءابق هي و جرب دايز ناكو ناسار محيألا دابزو

 ٍ | دايز لاف كال مأال 4 ا , كرتلاو تاهل أ هل لاقو هباس ا قرف اطاوما عنقف هب صاف كال هلاح ىلع

 با ا دإ> نفر َ> امكلو نإ هدد>وتق رخ جابي . دلا[م هومعل

 31 0 01 انت تلق ةماما ااا هل لاقك كولا هياعدف هذ لاقو هلثم ربا ىقاب رك ذو

 ا اك ْن ,ارذعأ هل لاقو مهردفالا 6 رمدتعلا هل ار هلدح و 5 كك 4+ :ءآو لقت الف لاق ريمآلا

 رهعم نب ا دبع نب رم ق 3 دايز اهلوش ءانغلا أمف ى دا تامالا هذهو كفرعب سَ ا همام

 دايز يا لآق ةمش كب رم 0 لاق يهوذا زيزملا دنع 2 12 | كلذ هرب 0 2

 هبدحم لا نغناكف ريدم َنَم هيقفلاد#م نب لازغ هيلعمدقو سرافب رمعم نب هللأ دنع نب رم 0

 رصم نم لاملا ىغّس لانغ ءاجو © تننادق ةماقلا نا انثدحم 0#



 (ةكل ا

 ع ناهصابد ا موس 0 هدإب يف فااخ و ه.يسن يف كلذ ل ءحاطتلا نبا دو الاه

 ! ىلع هي ر>وهباسأةذ ل لغانا ةلالا ج.م هصفرءشلا ل زح ح |!ىعاشناكو تام يت جدخ[ وم نآزع مفناسا رخ>ىلإ لقا ظ

 مالا ادانزن أي ؛ادملا نع تثذح لاق يس وهن 322 لاقل نإ نديرها لأ 5 ١

 8 ام ىل تلق نا ىلا :كتتواذ نادل نه هلل لاقت ءءاجم ملفا اطياف ةيساح يف هل-ربل هل اءالغ اعد

 ظ حبقلا ةيامنيف ىرت اك هظافلا هذهف عنصت تنك اذام كببل تلق نا ىلا كتوعد ندل ذنم ديرب انست

 هلوقب ةريغملا نب تاهملا ينري لوُش ىذلا وهو ةنكللاو

 تس وص
 3 رلا دج١الو نيرك ايلاو * اورقاذا يرقلا ولفا وقلل لق

 حضاولا قارطلاىلع ورم اريق * انمض ةحاملاو ةاورملا نا

 حاس فرطلكو ناحولا موك * هي” رمعاف هريقب تريم اذاف

 حتابذو مداخا نوك دقاف * اهئامدب هربق بااوج حضناو

 حزانتلا امرق علطم نيبام # نا ح نمع ريسعلا دنا نماي

 حافصو ةنسأ نيب توءال # ضرعءت لوط دعب ةريغملاتام

 حصانلا قيفشال رخؤي ايح * يراالولاتقلاىلا سللتقلاو
 ىف ءارعشلاينارم نم ةدودعم يو دئاصقلا راتختو يناعملا ىتنو مالكلا ردا' نم اذهو ةليوطىمو'

 ةغئصلا“ دومت مث هلك ديشن هلوآ ءانغ لوالا ةعبرالا تايبالا يف عماج نبال *.اهمدقمو دايز رصع ظ
 ظ نع ىركسلا نع شفخالا ناماس نب ىلعىنربخا دقو ىطسولاب جزولا ةقيرط يف ثلثلاو يناثلا ىلا

 ْ ب 2 لوف اذهو يد ل نائناسلل هال ءصقلا هله يوري نع ىاناا ْن* م تايح نب له |

 نب قحساين 0-00 لاق عكو فاخ سي رو ) قا 2 6ع عوفدم ريغ ةاورلا اموددق دايزل 5-51

 ظ لاقف“ باهملا نب ةزيغملا مهحالا دايز انر لاق هيبأ نع ةمئاع نبا انئدح لاق يمختلا دم ١
 حضاولا قا هلا لع فر؟ ربو د اميل ه4> ايدل وح هع ادشلا نا

 حاس فرم لك“ و ناحطا م 2 0 هب 0 ا ل 17 2 اذاؤ

 1 زا ادي وي زا راه هطا تدب ىلع ت 7 لاقءدنع تأ تن ا اا ان تل يملا نإ ديزي هل لاَقؤ ا

 دايز رء._ث هيلع 'ئرق دقو تاقف سارعلا 0 اع يف رهام :ك لاق قم سلا ده نب كالاف

 هند.صق هيلع تمارا مالا

 ارا ددعمللو نيرك ءااو 0 اورق اذا ,يرقلاو لفا وهل لق

 ان دشن ام ةئسح ان اناسبا ىنعملا اذه وحف نيئدحملا ضع تدشنأ دقلو رعش ءشلاراتخ# ن هاهنا تاّقف لاق

 ا 8 ع مم لغو ©« نايت ند نامالا اه "1

 ناس>الاوفورءملابر قحع# 0 ميركلا د حاملا ايديا

 ينارقعاف هرب تح ىلا 1 5 ةءاكل نكي ' 0 ىنايهذاو

 لَ 0 ك د مدّ ه.اعىمد ند احضناو ناملعت ول هادب



 8 090 ٠ ظ ِ

 اررقعلا نود ب ديكا © اورابص .- امتاقسسو
 0 ا 24 عرار نيل

 ف نم تارآ ياا عرج نإل نأ: ىلوي ركذ دقو .ةلوط ةديصق ىويتابالا هذهو لاق ظ
 ٍ تس وص ْ هني ملو هذه ديل

 « .انينبلا مأ ينب ىمامد ع ءأ ثرصبأ له ينبا
 انيطق هل ءاتشلا ىف لم « ارالا ناك يذلا ىناو

 نيل اذا ويضل ف ولز ده .انلاو .ك.رش اأو
 ايللعلا كَ موانع تلث انو تأ رآه

 . انينض مه لوطي تا كو مهد .تيقبق

 انوشأاا< تددشنا ينحم_ تكلم امو ىنعد

 انعم وا اناعمتسم كل * ادبام كلاع لعفاو

 ءانغ هيفو ةافولا هترمضح امل هيتنبال لاقو لاف

 رضم 9 ةعرس رالانم قعر د هوبا سشدعلا نا ياتثبا يف“

 ريغ اهلتال وارجو ادم الف + كوبا توع نامه نحت ناف
 ردغال و قيدصلاناخالو عاضا ني هفياح ال ىذلاء رملا وه الوقو

 (١١1رذتءادقفالءاكالو- كي نمو# امكياعمالسلا مسا مثل وحلا ىلا

 ىينبدحاركذوقدسال هنا يماشطارك ذو يطسولاى رج يف قاطم فرفح جزه تايبالا هذهيف

 هناسرتق بالك نب رف»> ينب ا مث موي 1 يف اءمام ناسا: هاتنبا تناكو لاق مها ريآل هنا |

 اتقرصنا مْ الو كلذ ىلع اتماقاؤ نايدنت الو ا

 همس وص
 ادازو انتينمقوف يطعاف # ىلا“ اق ليزجلا هانلاس

 ادامف هلتدع مث ندحاف * اندعمل ندحأ مث ندحأو
 اداسولا ينواكحاض متت * الإ هيلا توند ام ًارارم

 قاطم رصنيلا لهر فريفخة ب راشنأ ءانغلاو مالا دايزل حلا

 ا 1
ا معالا دايز

 ش م 

 ني انَع هع نع ىديزملا سانعلانب د# ينري>او ا ىنانع شفخاالاناماس 0 ىلع كالذي

 ليقف هناسل ىلع ةمدحعلا تيلغف ر>اعص الز ناكو سقلا دبع 00 ور# نب رباحنب دايز وهلاق تاج

 ردغالو قيدصلا ناخالو اعاضم + هراح سدأ ىذلا ا وه الوكو ىورو )0 (



 - فم ل م / '- جره 0 1777 را
 ب هلك لل كام تتح

 7 2 3ك

1 

 ( ةلال )

 اًضادر 0 نع م تت »+ ةدح ني همس تزواح دقويناك

 لاذ نال“ نيف رع و ا 4 نأ ل نئاعف

 نمي اهدعب رشم 55 يفو ني 7-5 اهثاع 50 كه 6 نعل

 ل.ةف ةئس نيرمثعو ةئام غاب تالا ا
 با فك سنلا اذه لاؤ_و * اهاوطوتا.ط انهت ئمدقلو

 دودمم متاد ديد نهد © يباغه ريغ ناكو لاجرلا راع
 دوعي ءاضملا هسب اهالكو « ةلباو هيلع يقأي ىرأ موب

 تجحرخو اهءبقف مهرد فال" ةعبرأب يل صأو ةفخ تدحودقو ًاسأب ىرااملاقو رشيتساو حرف
 : اطوا يتأا تاسشآلا هديه ُق ىنذو ه..اع ةيعانلا تعمم يتح بام تخغاباخم

 ( ينري>ا ) ور نع يطولاب قال ٠ ىلهر فيف> يداولا رع * باغم ريغناكو لاجرلا باغ *

 || نع 01 نب نوره انثدح لاق هيورهه نب مساقلا نب دم انثدح لاق ىلع نب
 1 دوووم تا و نايس يح نين ا

 تا

 لع ةمامعا عم ىبس وهو ةعمبر نب دياىلا ينايبذلا ةغبانلا راهن لاق ةيوارلا دا نعىدع نإ م ما

 رهشلا 00 5 عاش ان .ءل كدذ.ع نا مالعأي هل لاَقف هل بدق هنع لاسف رذنملا زب نا.ءثا بان

 هل لاقف * يلاو 11 نمدلا ىلع مب عل رت ملأ # هلوق هدشنأف هتاق امم ايش يلدغ ١١و لاق 3 لاق 0

 ىلا هيدسب برسضف © مد سددسرلاب هَل وُ لاط *« هدشن ف ىنباي يتدز صاع َق رءشأ تن أ مالغاي

 ديول اجاوب جب <:

 ىعع ريخلا ع ) يل ا 16 نزا وه لاقوأ م 6 رعشأ تناف بهذأ لاقو هيياح

 عع تنك لاق ينراحا ةداتق نب هللا دلع 1 هوا دامحو 3 نع طيقل نع يردعلا انثدح لاق

 5 لاق مم ت اقريضح نءف 7 يمل 1 ر لح.ةغبانلا يىللاقف رذاملا نب ناءعتااب اس 0

 املفات اخ لاق ايلا جرم تح انب ساجحا لاقف ت تكو تك ةلاح ند 0 يذلا فلا تلقرءشأ

 0 هديشنأف يندشلأ لاف هانآف يخأ نبااي يلإ ةغباتلا هل 0 جرخ

 لافقلاف بيئاذملاب يمال * يلا وخلا ن 0 ىلع مات 1 :

 هدشناف ىلدز صاع ينب ا تنأ ةغاانل هل لاَقف

 موشو نيمعنالاف لقاعع * ميدق س ا ل وُ للط ِْ

 هلوق ا يندز نزوه ر 1 أ هل لاقذ

 اهءاحرف اطظوغ دبات ىنع # اههاقش اها رايدلا تفع

 ةبش نب رم اند لاق زيزتلا دع نب دا ( نرخ ) !برملا سما تماك هذا ةشانا لل
 ا

 موه نبال لاو ةافولا هتريضح ا اديبل نأ ديعس نب دلاخ نع د هللا دبع ينثدح لاق 1

 نحر صتال وهبت هحيس وة. قلادل قف" كوبأ ضيق ذاف قدك +( افا ..ءاي ركذ دلو هل ن ل

 أمهم دق م ف اللا ملساذاف ددع ملا ىلإ اءمامحا مت اهبل بافاعيجنتا 5 01 لك لاق :ةح رظناو ةذ راص 4. ءاغ 1

 هلوقدشنأ 0 :” موخأ ةزان ا رم ><. أف مط لَقف اووعط اذاف مهلا |

 انئيطو اشخ هقوذ لء#_حاف كابأ تدل اذ

 1 يال. 0207 2 ا ماتطان0 ججرج جوس وج سجال 77: جت ب يريح رد ل وبوس جب يجب واتس وحمل سوو ديم - عصب ع عل جس دعا ب ات بج موسما توج صصص م ماا

 (رشع عبار يناغالا ا



 أمي مصل نأىلا ةدءحعضلا هده يف ع جوخأام هللاَةف سهالاب اذه نم 0 ّق 0 1 لئاق هإلاقث ا

 لوو اهقا دشني أ

 لاق ىلع نب نيسحلا ( ينربخأ ) ءرايتخا ةدوجو هداشنإ ةحصو هظافلأ نسح نم هّللاو انبحمف لاق |
 يزارلا دي> نب دمحم انمدح لاقيربطلا رير> نب دمحم انثدحو هيورههن' م.-اقلا 3 دم ايدح ُْ

 ةريغملا نإ دياولاراوح يف نومظم نب نامعناك لاق ق-حسا نب د# نع لضفلا نب ةملس انثدح لاق 1

 هيلعهللا ىلذ هللا لوسرو رفاآك راوجيف 0 .انوكي نأ ل ىغبنيام هللاو لاقذ هسفن يف اموب ركفتف ١

 | لاق بير كبارهلمل لاق يراوج نم أربت نأ بحأ هل لاق ةريخلانب ديلولا ىلا ءاخ فئاخ 0 ١

 الم ارا نا ينلأس م هنز كا 5 فه نوءظ٠. نااذد مط لاق سارق ةعامج ىلع قو اهاف ا

 ١ ةعمر ندس ل مهم نر نودع ةعامحو لاق ؟ يرب هه و اودهشالاق ١ لاق نامعاي كاذك 1

 الأ نانع هل لاقف * لطاب هللا الخام ءىث لكالأ * ديل مهدشنأف موقلا عم ناد سلط مهدشني |

 ْ موضعل راشأف ىنعامموقلا رد 1 تع 5 نامع لاف * 0 ةلاحمال مك 3 #* دبل لاقق تقدص 8

 7 لاف و ةنحلا 2 نال ل ف هيذكو نو ل بفضل 1 هقدلصو تا كاسعلا نأ ديل ىلإ | ا

 ناهع 5 مطلف 0 3 اج نبيأ مان كسلاحم يفنوكي انه ليم ناك ام نكلارق رمشعمأب دس ل ظ

ْ 

02١ 

 عجاف ىهدلاهل موي ”ييمالكف انني رهدلا قرف نإ عزج الف
 مقالب ودفتو اهولح موي اهب * اهاهأو رايدلك الإ سانلا امو
 عباصالانيتحارلا يدحإ مخ 3- مهدع فاخنو الاسرا نوضعو

 عطاس وه ذإ دعب ًادامر روحي * هثوضو باهشلاك الإ ءرملا امو
 علادو تايراع الإ لاملا امو * ىتلا نه تارءضم الإ ءراا امو

 عباصالا اهملع ىتحت اعلا موزل
 عكار تق الك 5 3

 قرح تخاو نأ يلارو سبيلا

 تو قا لورق هلا احا ا

 عجار وه نم نايتفلا لحو اذا * اينظت الا كيرديام لذاعأ *

 ان

# 

 عطاق لصنلاو نيقلا دهع مدا # مرح دال عاق

# 

# 

 011011011111ذ] ا أذ ز]ز] ذ] ]ذ]ز] ]ز]|ز|ز|]|]|]| ]| ]| ]| ١1 * قفلاب ىهدلا 00 عزم
 عراوقلا ةميضصل 5 مرك ياو

 أ

 مار طادح لا للا هعم جرن كن رح ثريح كك اريا 6 8 بهذاق لاق لش ا نكلوال

1 

 ىنادح لاق مثلا نب اا ل لانا نو ىلا نيييفلخ نب دمع (يقايحا) هللا ىردالا تاساام ١
 صاخع شاب هس أب جاحالسا لإ كلل دنع كسك لاق نتاع نبل دبع نع يدع مثيب نع ركل

 تام تلا هتاع يف اموب يناعدف لاق زا مهر ٍْخ ضو هدلو همزلاف 1م هيلا يشنا

 < افلا لف 0 ا 7 اللب سَ دباستف هيدي نكد 0 ةكعلا صنف 5



 (ةه)

 اديزلا . انضطاق اهازع ه ارييخ هللا كارد نقر

 أدوعت نأ - ىنظو(١) 0 00 هل مير د

 لاقف موماكسم نه ىد" عر كولملا نأ تلاد ع أ 8 2 دق ديل اهل لاَ زآ

 0 نب 00 ةيش نب رمح اسدح لاقزيز ملا دبع نب 0 2 رمش هده يف 0

 ةءأعو رمح. أ ينب دحسع رشق دزرفلا مدق لاق ي - لضفملا نع ء يلعي نب مساقلا يف *ددح لاق يبضلا

 هيف ديبل لوق دشن 0

 ايمالفإ ينقع يع رز كك راحل ظ
 ةدحسفرعأ انأو نارقلا ةدحتل نوفرحت س1 لاقف سارف انآ[ ادهام كل لذ د 5
 يع مو نسانع نلو ىنقثلا بوقعي انثدح لاق رامحت نب هللا دنع نب دمحا ( انريخا ) رمش

 0 ل مها لاق فارشالا ءارقلا هلسرا نم ىنريخا لاق ريمع نب كلملا دبع نع ا

 نب دلاخو ىرازفلا ةمحم نب سسملاو ىعازكلا درص نب ناماس لاق فارشالا ءارقلا نم لئاغ

 وعوةعير نب ديبل ىلاىدازملا ةورع نب "يلاحو يتادمهلا عدجالا ن فورس »و يرد 1
 رعشا برعلا يا نولوشبو مالسلا كيوؤرشب كباوذا ليقع انااي تاقف نحح هدب يفو دحيملا كَ 4

 ينوداعأف سدقلا وا لاق حورقلا اذ. نمو اولاقو هلا ىودرف حورتااوذ للملا ك0 ١١١
 ينودرف ةفرط لاقف وه نمو تاقفديلا ىنودرف ةنس ةرشع ناك نب مالغلا لاق نم مث اولاقو هيلا
 لودي ثيح ن>لا بحاص لاق نه مث تلقف هيل

 لحمو يثير هللا نذإبو # لفن ريح انبير يوت نا
 لف ءاشام ريخلا هيدس * هل دنالو هللا دمحا 3#

 لضأ ءاش نمو لالا معان #* يدتها ريا ليس هاده نم

 نع ة عش نب ردع انيدح لاق ىبشلا شلون نإ لس 1( قري )هل رفغتسا لاق مث هسفن ىفعل ٠

 هلوق نينفلا ضدب ءانفف برسشلل اءوب مصتعملا ساج لاق باوبلا نب
 مأ تاقْحَي 6 ىللعو *« ال تو اا سابعلا ودب و

 مزكتلل كنز رجلا كاذكو * مهباسحا مههالحأ سس

 لاق اعا ىئغملا 0 سايعلا ينبو ديبلل امو لاف دال لق وه ندلف ر هشلا اذه ف لاَقف

 ديبل رعشب بحي ناكو هلصوو هلمف نسحتساف سايعلا وو هتامغ «ال نونابال نايرلا ونبو #

 اهيئدشت ألاقف انأ ءاسلإلا ضعبلاقف * علاوطلا موجنلا ىلبت امو انيلب *« هلوق يورب مكتم نم لاقف“
 دشناف

 عناصملاو اندعب لايخلا ىتسو # علاواعلا موح: لا ىلس امو انءاب

 ٠ عفان ةيراب راح ىترافف # ةنضمراد فانك أ يف تنكدقو

 ادوعي نا كو ناب ىنطو ىورو )١(



 تون تاق دو لم نع وس ميشو

5 0556-0 

 ْ وهو ادحاو اب الا مالسألا يدلل لعب مل لاق ةدي.ع وبأ ينثد

 1 الانس مالسالا ند تسل يح د نقاحلا يف" أ ١ ذا هلل دما : ٍإ

 نب: رصصأ ك2 لاق يااوملا تكي مدرب دايع 0 ينثدح لاق ّق ينربذح ا لاق دا (ينربخا)

 ةيعش نب ةريغملا ىلا هنع هللا ىضر تاطخا نا رم تنك لا ىعشلا نع دنه ىلا نب دواد نع باد

 زدحارلا باغالا ىلا لس راف مال الا يف | ولاقام كرمصم ءازعش نم كللشن 1 نأ هفوك- || ىلع وهو

 لاقؤ .يندشن أ للاقث ىلحعلا

 : ادو>وم ائيه تباط دقل © اديصق م 0 ازجرأ

 ىفت اقام يندعنأ ال لاقف هم ءاهاحلا ينعي هنع عاما تنس نا لاك يدش ال دا لو م

 رمثلا ناكم مالسالا يف هذه هللا 0 لاقو | 8 يأ 2 1 6 ه رة ءااةروس 3 كف قاطن امالسالا

 ءؤاطعناكف ديباءاطع ىف اهامحو ةناعس اعلا ءاطعن 0 5ع ىلا ةريسغ ها كلل ندكف

 ءاطع 7 ةناهسكح هم اعد ف ل 2 5 يفاامع صقننأ هر هوما ريمي تالا 5220 ةنامسقجو نبل

 نادوعلا لاقو ةفالخاىلو 1 هناطع نم 4صقب 3 ةيقاقن دارو 00 لاق هن نيفل أ ىلع دي

 ىلهلف اهمسا ىندعأف دغ وأ مويلا ةماه انأ امنا ديبلهل لاقف ةنامسنللا ينمي ةوالعلا لاب اه نيفلالا يا
 لاق و)هض قلو َت | هلا ىلع هَ اطع كرو هلقرذ نا كال ىف ادبأ اهضن 31 ال

 دنع نعبويأ نإ مهارب اهب فربخأو مكح كب 5 نإ هلل أ دامع نعد ا يذلا هربذ> يف ةبش نبا

 هل ناكو امأالا انص بيعال نأةيلها ايف لآ دف ناكو برعلا هدجأن هديبأ ناك الاق 0 نب هللا

 لع همقع نب 2 راولاواموي امصلا تست م مه.عطيق 9 عوق لدعم ع 0 1 يف 6 أوهم ودغل 0 فدع

 ايصسهمالنا ة 3 .اهالاىف رد دقةعم رنيدسل ١ اخأ لآلاف مكس اذ اذا باطخحق رب ا اولا دعصف ف وكلا ْ

 ةباعفيلا لسراف ريثما ن نعدز مثلعف ن 0 01 هو :.ءاف امص تيهدقو «.ايأ نم 0 اذهو طأالا

 اطلاق تاب هلا كو ةرك
 ليقع ىأ حاير ت.هاذا * همس( دحشسرا ا

 0”) ل.ةصلا فه. ماك عابلا لإ وط * يصاع ديصا فنالا منا

 ل ءاقلا لملاو تاالعلا ىلع * 4م ما ىرد ةملا نبا يفو

 ليصالاب ذات: 2 د” 4 اع 5-5 0-5 ذا موكلا ر ع

 هتنباتلاقف ىعاش باو اعأامو ة 6 تقع دل 'ئىرمعلف ع حل هتنيال لاق ادنمل هناعأ تعال اًهباق

 كا ولا 8 ا ع انوعد «#* لقع 2ك ع تره اذا

 1 كك ا ىلع ناعأ دن (اعرا مكر ع ور افنالا 5

 ادوعق ماح ىنب نم ابلع * انكر ن 0 املا كاتبا

 هايد 0 ىورو )01(

 لقصلا كلن لاك نحلل 0 # يرفعج ضب |عابلا لسوط 2 2352-05)

 ايهشدع ضيبا عابلا ليوط يورو (*)



 (ةخ)
 0 سس تت تل اا

 قئاقطاولاخدالا بلطيف * قل ؟ يوم كقسال عبر

 قزاملا كيلا مهنا تن :أام * قباسلاو هب ىنعملا ملعيو

 قئاذف ةوسح ساح كنا * قئاوعلا هقاع لا

 قزان هنمكنا يريازمغ © قئاعلا كن زمغ نا دبال

 قباطم .سهاظ تايزذملاب *. قفانم نئاخ خيش كنا .

 عتب رك ذو * اهءاقق اهاح رايدلا تفع * لاق يتح هورهظتال لوقيو رعشلا لوقي ديبا ناكو

 اهورهظا ذئيح دينا مهل لاقف سانلا هو>و نم مهرضح نمو ةرعض نإ ةزمحو دايز نب عيبرلا

 ءايلا اهف دازف تاوصالاو ةيللا ينمي ءاب ريغب ةعضالا هلا ةعضيخلا هلوق ريسفت يف يم.صالا لاق

 هيأ راءماكم عض طوف امهعفر مهيدي عا ذو اذا ةبادلا قباط لاق, قباط» ىهاظ تاب زخمماب هلوقيف لاقو

 أ نع ىوزح تانك“ ند كدت ل قزانلاو قيضاا قزاملاو قوش يفاطب ناك اذا كالذكو

 2ك وهو هرامس هيقع نب ديلولا دنع عمتجا لاق عقوملا هللا د ع نب ءالعلا ينثدح لاق مكسحلا

 ناك اذه دسلهل لاقف ناءعنلا دنع دايز نب عيبرلا نيد هو هل قط الاف 5 موفو رك

 لمحف اق>ريمالاةمزعل نوري اوناكو كيلع تمنع هل لاقف مالسالاب هللا ءاح دقو ةيلهاملا سصأ ن

 ١/ ناكو كلذ لثمك و كر 00 >أ ناب 1 لاق اذه اندلعام لاَقف ينغ نم لحجر 20 1

 لاق ىر.علا ينثدح لاق ىناركلا انثدحلاق يمع ينربخأ كثدحيف دهاشملا كلت دهشي +[ نقدلول

 0 رع اللالا يفرغ ديبلنم عمبسي مل لاق رشتناا نب دمت نع شايع نبا نع مثيلا ىنئدح
 ا هللا حبق لاقف ينغ نم باش ليقاذا هبوب هسفن ىحسدق هرهظ ىلع ايقلتسم ىنغ ةيحريف ناك هناف

 : لوي ثيح اليفط
 ١ تازذ ني_ئطاولا يف انلعن انب * تف رشاث يحا رفعج انءهللاىزج

 1 تاملانم نولي يذلا قالت * 0 نأ ولو اولع نأ ا وا

 1 تاطباو تافدا تار ىلإ 4 ندعم صو وتر لال
 ْ ا تاخن امع ءايعلا نو # اونيتتح رادلا وملح تلو

 ا”ههيحو نع بوثلا ديبل فددكف لاق مهف اذه لوقي يح رفع يب نم ىار ىدلاام ٍيرعش تبل
 3 قزر رادو ضعلب نع موضعل نوعط ةطرش مم تاء>دقو ىعاقلا تكردأ كْنَأ يع نبااي لاقو

 موب اليفط ترف راو 2 نوح هلام فو هلع قرر ا ار مداخلا جرخي
 ! ل 3 مس 5 0ك 1 5 9 ١ .٠

 ظ كر ) ماق تح هللا رفغتسا لوَش لزي لق هللا رفغتسا لو وهو 0 سأ م هملت مل اذه لوَش

 لاق لاق عشس ن دلاغأ 2 مكح ندم انثدح لاق ةش نب رمع اند لاق سو نب لصمالا

 امك نع لاس الل 0 هل نجح ىلع ًاكوتي وهو لهن يب سلحم ىلع ةفوكلا ديل
 00 مث سبقلا ؤرمأ اذه لاقف مهريخأف مجرف حورقلا وذ ليلَسلا كللا لاف هلآسف برأ
 70 سف عج رمت ةفرط ط اذه لاف مث ريؤاف عج رف ف َ لوتةملا مالغلا هل لاَقِف نم مث هلأسف هي هيلا

 لاقهششنب رمعاس دج لاق زيزعلا دبع نب دم ا سل ىنعل نجح ا بدحاص 3 * لاقف ند مْ



 ا ا ا ا ا ير ا م حس ل د ل 2 ا يي همي

 يد هودجوف تامل ىلع راج داو موعم ادغ ّ ةلد رجلا هَياَوَد
 دايز 0 عسب رلأ 4هعءمو

 ني رفعحلل 3 ءادغإا نود غرف أماق دوؤولا م ةءول سلاجغلاو رادلاو 00 كلاثآل نالك 2 اهو

 | دايز نب عيبرلا ضرتعءاف مهحاح نه هل اومدق يذلا اوركذف باش مه نعأ ناك دقو هيلع اولذدف

 هعد ن٠ ري يش ا.ه براي * هك عرق يتماه مولا لكا

 هعرتمنافحو(١)ْرح فويس * هعبرالا نيئلا مأ و ني

 هعضيخلات حن ماطانوب راضلاو * :

 2 نوعللا تدبأ اللهم #

 ةعييصإ ايي لدبي هناو »+ ا 0 نه ا ثا

 هعءصدص نا صاع رايخ 0

 هعدعدملا ةنفالا نوءمطملاو

 ' عيبرلا لبقاف مويلاك تيأر امو مالغاي يعامط هىلع هللاو تنبح لاقو مامطلا نم هدي نامعنلا عفرف
 كلذ لءف كالثم ديبا هل لاقف اذكو اذك هماب تامف دقلو ةلعافلا نبا هللاو بذك لاَقف نامحتلا ىلع |

 ' حتاوح نامعللا يضآو تركدام لعاوف نكت مل ءاسن نم يمأ ناو هلهأ نم ةبيرقلاو هلهأ ةدرب |

 ِ 0 ِء -

 ١ كردص يف عقو دق هنأ تفرع دق يفا عيب رلا هيلا بكف هلها ىلا فارصنالاب هصاو هو.حم ناكام

 , قحلاف نسلالا هب تلزام ىلع ارداق الو ائيش ديبل لاق امم كئاقناب اعناص تسسا كنا هيلا لسراف لاق ْ

 يو اطاق رعش تايباب نامعنلا ىلا لسرأ مث هلهاب قداف كلهإب |

 الولع الاف اض ع ةعرب اهلئمام .#: ةعس ىلا ال ىلاخ كاكا لا ْ

 الي وءس شير نم هشي روأ دع مل »* امعمحاب 0 و و ثحي 0

 اليوسعو انعم مكيعر لثم ال » اهبل وقدلا زار> ماورلا عر

 اليفوننباو اروط يساطنلا عم * اكتم لخاو ىدعب كضراب تنثاف
 جوست مس فبين يئيبحو

 اليطابالا كع عدو ىلع رثكت «
 اللاو ماشلا لح رصم تزواحام # هيسات تس يش ت

 البق اذا لوق نم كراذتءا اف * ابذك ناو (؟)اقح نا كلذ لق دق

 الو تكس ثرح ين-ع كالحرب درش

0 

 تعارح ااه دع ه4 -ه كئاهإ اق

 الوطناو اضم عنافرطلا اهم رس هن اف د ةعشأو ضرالا تلا ثرحن قطاف

 ذك 1 لتوه نأ لاتام لف ده يورو (90):قحح عورو (5)



 سس 22222 اا ااا

 نيعيس دعل 533- دقو * ةشهجم سس هللا ووو كيج سس ْ

 نون امال ءافو تا هكا يفو 2 ٍكامأ ىغلرت انالث يدازت ناف

 لاق نيعستلا غاب 28 اف

 امادر يك نع اهب تعاخ # ةححنيرششعتزواح دقو يناك

 لاق 0 ةئام غاب الق

 رم اهدعب ريثع لماكت يفو * لدحر اهشاع دق ةئاميف سبلا

 لاق اهز واح اماف

 فك سانا اذه لاؤسو :*  اهلوطوةادلا ندمت 0

 دود مئاد لوط هد #* بلغم ريغ ناكولاجرلا ب

 دوعي ءاضملا دعب اهالكو « ةلذو ىلع 5 1 2

 * هتيقل موه ىل_دم يلب 5

 دفو لاق ىممصالا ان”دح لاق يناتسحسا دماح 2 ادع لاق كب ردن نسحلانب دع 1 ١

 دنارب وهو تفمضو ص: مل

 ةعساو نب فسأل هن عمو رشع> يفب نكد زم ادا نكي ناكو ةئسالا يعالم كلام نإ سماع

 ىسيعلا دايز نب عيبرلا 2 :عاودحوف ا | ىلع دس مع كلام نب صاعو رفعح ن 5

 نودحرز هل لاش م اع || راج ن م لحر م ا لل اعد عيب رلا ناكو بشر كا تدب ةمطاق 8

 ناكو نايعتلا 44دع* 3 مادنلاو 0 ندد اب ا ناكو هعلاسب اكشن اه رو ناكو لفو 5

 3 ءافمب ناش دايز نب عيبرلا ىلاو 0 هطتم ىءاطالا ىلاودلا ثعب هبارشش ىلع راخينأ دار أ اذا

 مي 0 2 درا 0 الخ هدنع نم > اذاف م محاخل ن املا كور مه اوناك نوي رفمملا مدق

 وأ 0 ا 4 ءاع اولذدف م, : تاو ىدح 0 | 0 ا 15 رفحح وح تل مويياعم ركذو

 ١ ودغلو موعاتم طفح م . َّق ا دا اود رن ممر شنو ماهر ركب ناك دقو ءافح هنم

 هللاو لاذ هوم 2 هلع 2 مسا عا 6 مهو ةلل تاذ مهاناف اهاعربحابص م لكمهاباب

 عيبرلا رجح يفةميتي ديبامأ ت اكو محا مف ينوربخموأ اريعب م كل تحاربالو اعاتم م 9 ل

 هثبو ىنإ 2 نأ ىلع نوردقت له ديل لاقف هه>و انع دصو كلا ىلع ائياغ دق كلاخ اولاقف

 مأ لاق ىد كد_:ع لهؤ اولاق ادبأ هدعا نامعتلا هيلا تفتايال مم صم لوقب مكلع 0

 قرولا ةلبلق نا.ضقلا ةققد ِةلَقب مهءادقو ةلقبلا هله مشت اولاق كاذ امو لاق كولن اناف اولاق

 اهدوع اا 0 اراد لهونالوا ران ا يتلا ةيرنلا هذه لاف ةيزثلا يعدد ' ضرالاب هَمدآل

 000 3 ًاملق اهدشأو ١ رذا 0 يع سم لوقبا حبقأ ليلق اهريخو ليلك ا,عرفو ليثض

 نم 0 عا 60 نعل اذو مكمالغ ىلا اورظنأ ماع لاقف انيأر كيف ىرو حبصأ

 100 عي هوو رعاخأ يناوقلاف علاق ام ا اع مقملاو علاج | ,اكاو

 دقو ءودج وف هوّكهرف هيحاص وهف ارهاس هوهتيأر ناو هناسل ىلع ءاج امي م هكا وه اعا ا

 [وكرتو 00 وةلخ هيلا أودمعف هيحاص تأ اولاقث يصف ودع هطسو 2 الحر 8

 يي ييي يي يييييسإإييييبيبييبيب- سس يسب ساس سس سلس ميسا سلس م م سس



 كة

 هنامآو ةداو اهق دج هلا معا ىلا ونا يضر 0 مكيف لوف 0 أو دق لاقف نينثملا ىلا

 دحأ هباحأ اه رجح ميمقلأ اماكف ىلو مث يريغ هيراويل هيشرو ١

 اهءاحرف اطوغ ا ىنع * اهماقث اهلحم رايدلا تفع 0 ظ

 اهءالس يصولا ندض ام ًاقاخ. # اهء._سر يرع نايرلا مفادق ظ

 اهمالع انني قئالس ا م ق * اهاف هلالا مق امي ىضراف ٌْ

 شحو د 2 ينم سلو صاع 3 يف عضوم ين و تسرد تفع لماكلا نم ه 7

 ا ]و لو يابحر يرعو ىف الل يراخ هنف اع داو نايرلاو يا نال يدان لوغلاو

 ءانغلاو اوجاع ةعسرنب دلل رعشلا # ةملس امدحأو اهروذعص اهمالسو هلهأ نم يزع لوقت هنع ْ

 يلع - ولاب لو ل نر ةميعح رد نيالا ةشو قحسا نع رضن ملا ىرخحم يف ةباسلاب نمر حرس نذل

 لوالاو كلاثلاىف يلذهلل رب - | المر ةةيقانأ و تايل1 1 هو مح نع

 ؤ
 5 زاخو ديبل بسلا 0

 نب ركب نب ةيواعمنب ةعصعص نب صاعنب ةعمبرنب بالك نإ رفعج نب كلامز, (1) ةمربرنب ديبل وه :
 ا

 ندا 0 4 5 لا ناكو ره لإ ناليعنب نسف نا مص كا ةَه 0 رود همن نزاوه |

 صاع ءارب 5 و هموقو مههوف نيدو ممل تناك يتلا برا يف ديل 0 هناخعسو هدول |

 هش ردء> نب ا لول كلدب ىهحس هل بعالا» كالام نإ

 عمجا ةبيتكلا طع اه حارف * ضاعةنسالا فارطأ بعالف

 ةيلهاجلا ءأ روش 0 ديسلو ةحاور 0 ةعد> تان يدحإ 4 ة.سعلا عامز تن ة صان دك أ مأو |

 أ رقلا ناسر هلأ ندا ءا رعشلا 0 10 30 مالسالا كردأ ن 3 نيمرضلاو اه 0 ندودعملا

 يره و1 ازيزملا ديع لب ا 0 ىف هرب 0 4. ا 5 محو ةئامر 4 لا نيرححملا |

 هيوره٠نءا انثدح لاق ىلعنب نسا قو مكحنإ د#نب هللا ديعنغ ةيشنب رع انثدح لاق

 0 0 لع نع كلا نيا نع نع 0 ىلع نع دعس أ نب هللا دنع اثدح لاق ؤ

 0 هب لء> ناو بادنإو ناكلاولا مهم 3 3 نعءو يي ءادملا : نءو 0 أ

 ىلامت ا يكدر باطلا 01 مايأ ةفوكل ١ ؟لزتو 0 نس*>- و ردا 5 ليفطلان ا :

 ودل 0 نيسدأو 0-0 ةئامدر< 2 ةفاللذ 00 كانه 0 0 0 ا هنع ا

 7 0 أعيس غاب يح لاق

 صم اع نإ يدادغلا دازو )١(

 1 سة سس ب ب دج م



 ( مخ )

 ينعي همم هللاو-* يملعافىنارنشباب “ *
 ىنيرذوا ىلابح لصف * مكلابح ته رص ناام
 نيمالا ديلا ةزنم وز *  اجلا سلط اولدتسا

 نيتو تنع نةتدلا * ةفو_ةحم قئادخم

 نوححهطلاوس صحن انيب * اهمسر رفقا راداب

 نينسلاو مداقتلا لوط © اهناريغو توقا

 حيرس نبالو ىلعسو ب .لمر لوالا تايبالا ةعبرالا يف عماج نبال ءانفلاو دلاخ نب ثرحال رعشلا
 ىتادح لاق لع نإ نس >5 . نرخ : رمت لاذ لو ليقت يناثلاو لوالاو سداسلاو سماخلا ف

 ل دممأ نع ينذملا نب لسالا دع لاق“ كس ينأ ن , هللا دنع انثدح لاق ةيورهم نب دمحم

 ةيولعو اق راخم هدنع انفداصف اهدحو ناك لع ٠ هدوعأ ىلصوملا مهار ١. نب قحسا ىلع انلخد لاق

 حرفيل هدنع اوءيَه نأ مم 6 ض رىعو ممل ثيدحلا سلا نون مهو قا دحاو

 كلذ ةيقب ىلع ةعرقلا هجو ةزمح نب دمحم ءاحو اولعفف اءارو نم نونغي هتراتس مهلا جرخيو مهب 1

 دم هفلاخف مدقلا ءانغلا نم اًنوص ةيولع وأق راخم يننف اونغو ذيل عضوو مهم. قحسا هسيتحاف |

 ل ارو دب مكسش هيلا ماحم كاس قسداو كلذ يف اهؤارم لاطو هعناص ىفو هيف

 هلوق يملا ىحي نس ادرحأ قع هنم هسأ ا جر اع ىردأمكيفام هللا وذ كم.سح قدس هل كان ظ

 لح لاقف هربغ جزو هفردبالو د.عمل ندالا اذه دمحم لاقف * جا رسما لجمتالا ةءامحال لق #

 كل ضراممالف كنم هسأر نم جرخ اهب يردأ ةعاملا 5 هلا نمااط ا دج 5 طرشام لعام

 اذه ريغ جزه ديل فرمبال هنأ لاق دق نكلو تلق مف هللاو كنينعام رفعج اي قديس هل لاقف.

 فرعا دا لاق هيف كلشيأل ام هل ا جزع تأ هب ذك ديعمل هنأ لعن انوا

 4 توصلا اذه َة ةينسل جو

 سس يي

 ىف - 3 5 0 4وم لد ارم نأ هسا نع ىعشأ+ اهلا قحسأ ين 'دح>و نسكلا ن ١ ديل لاو

 ائاوضا وءامدقلل بأ وصأ يف خو ل2 ىلا مف عفدف قحسا هب حاد و اعدف أم ناك ةلعن مةماللسلاب هلأ 02

 0 > رف هسأيرا 2 نيبامداخ قحسا هحوأ ةفلتمم تاعاشإ َُك قدسال اناوصاو مهارب 0

 اقف انغلا اذه يف دق ءام يراوحلل قحسا لاقت فرصناو هنعدو م باحح> ءارو نمهئعمس يت>

 ةحراطما حلصيال هنكلو نسحم نخهوهلاَقف انيلع 0 9 نآف دص لاف هانغ مف كابا هللاو 5

 ركل روغم نم كيعان هنكلو هب عفتتي مف هنع ذأ, يذلارسج حراط ذا هلثمو هدئاوز ةركلا
 ا علط املف أ اعرمح نيئغملا هدنع فداصفق ذاع قراخم ىلا راع هنأ تنثدحو ( قحسأ لاق)

 كنميف يناوللا كيراوج نأ رشح ناقل لاقت قراخم هياغ لبقأت بهلأسو قراخم ىلع يف هيلع د
 مد اب حاص م نيمئانغ ن , حلصتو نوماع ا نولا لحد نأ تحف ةدم نم .نسردلا نثر دف
 إ

ْ 
 تدل حام ىف 1 عقلا هئاعات جرح مج * قراخ 2 أم لعفف يراوكلا ةرحح ىلا هناذب ١ ناب أوعسف ْ

 ( رشع عبار  يفاغالا ) ٠١١-2



 . (مه)

03 

 م هرايخاو فيصولا ريصل 3و هزم ب لي تسلل 2ج-

 اا عرفا هحو بقليو رفع> ا أ ينكيو روصنملا ىلو* فر.صولا ريصن نب ةزمح نب دمحم وه

 بيط ءادالا نسح ناكو هتقيطو ىلصوملا مهاربإ نع رك دقو اولا بارضلا قاذحلا نينخملا

 نين>حال ضرعت نأ هنأالا فرعبال بخ جرذ ةصاخ جرطا يف : اذا ناك هنأالا هن ةلعال توصلا

 ىمئاطادء عنب قدسا أَ كلا نسما نب دمح رك ذف هذ هل حمي الف سانجأالا نم ا

 نب د هدنعو يسع نب نوره همح دنع ىلدوملا مهارب ١ نب قحسا دوش هنأ هسأ نع هب د

 سفنلا ىلأق للا س رش ناكو يم هب ىحسف ةعرقلا ه>و ةزمح نب دمم انانأف لاق بءصم نإ نحل

 نان د والا ىلط ىح هن انكيسمأف « يدا وه ناك هنع كمءا اذاف ءابآ ءانغلا لكي اذا ناكف

 ىنغف هب
 ءابق نم تاحتار * ءابظ برس يل سم

 ا لاق مث كاطوا ةيالثث برش يتح هديعتسإوو برش قحسإ لعحف و هنس2# ناكو لاق

 مد ىنادحو لاق هنل رشني كلمه مادام ءانغلا نعدالو هيف ينهدقّب تن 11 8 ءانعلا اذه مالغاي

 رح دم اعمو دادقبي ينارصتلا ضصلاخ نات فورعملا 5 يف انك لاق هيبأ نع ىمشاهلا
 هلوق اعف ةعرقلا هحو

 نووملاو للان © .اهمسر راغأ راح
 يي دمج هللاو # ىملعاف يفارعشب اي

 ائيلا دعصا ائاقف هللاو تنسحا ا 00 صب وهو امور رامح ىلع يك أر لجرب اذاف

 وه اذاف ههحو نع ماثللا رفس مث تمنتما امل دومصلا ن ينومتعنمول لاقو دعصف تنك نم انثاك
 ةفيلخلا وعدميفا الول لاقوانبا ريش نه الطربرسثف هداعأف كتود ىلع دعا رف.ج ابالي لاقف قراخم
 راغلا ع رعلا ند نيحا وه يذلا ءاقلا اذه تعساو دنع تقال

 م ءاتغلا نك“ رابخالا لش يقام --- 1-7

 تت وض امم
 ءابق ند تاحتار * ءايط ب رمس يف رم

 قاذحخ نيشع » ىلصملا وم اسمز

 ءايلا لييارمم تد#_قلاو ترساحتف

 ءاسنلا ينوو # يوط ناك ايدقو

 دم رك ذو يطسولاي رحم ىف قاطم لوا ليث نم هنو هتعنص نم هيف كشررال امم قحسال ءانغلا
 اهنمو يطسولاب ليقث يناث عماج نبال هيف نا شيح رك ذو ىحي هدجل هنا يملا دمحا نبا

 : ٠9 ' وص



 ( ملل

 ودك اف اولاقف ءانو الصاو ءاوح فرشأ هتفصوو ب رعلا هّسب رض تدب يأ للف هدلول ناو سم

 هيف لوقي يذلا ليفط تدب تنور ءلا هتفصو تدب ب 2 كلملا كيع لاقذ .اولاطأف روح ند دو

 ان ا ةنأب ءاضق ضراب نإ هءار حح ّق خرا توم تدبو

 ىفةصم ا م هنووه_ضو نإ رعد در, لامسأ هتان د

 بقعمو "ذاب نم ىنقلا رودص * هاك درد 56 ةباثطأو

 فيشأو نب ضع نه يداعالا قو ع »+ 0 راد موق ىلع تدصل

 مه سدع وذ تلقاؤ يعادنلا سي ”ىط تليق عاف ان ينفق 1 50 هم اظع ةعقو مهما

 0 دعس نب دنع نب ةشر يدعو َِط 200

 ع أ لقو ةيال ل جرذخ يح هم لاو 10 0 لاو هتاف 5

 و نب 0 2 نإ فوعنب كاهلتس ا ةياعل أ 0 نب حابر نإ دقا و 0

 قش ا 50 2-2 ف مهم ناك اب ماع : نع كلذ يف ليقط لاق٠ مع أودعقت برا يبد 5

 1 رابخالا نم ءاحو #* بصنم لل- 001 ينب وأن

 بقعتم اوريخ مع كن مو. # ةسنزا يلا نكم م ىح دان
 اوييعت نأ امل. اما ١ نصحو #* ةفيلخ نائسلا نب مره ناك ولو

 سل 00 1 ا #* هيب ناي يواسلا نبق نو

 #* لكم هيدب ىف نا2 قرف * هناك نيدعاسلا ليوط

0 
 ا ةئحدلا هنع تاغ 0 وك ضقنا الك ن >د 2 3

 نهتايسآلا دكه امم ترو 11 ةليوط هدم صق ضو يأ عطا نع ليش“ يفان هيونأب يخأ ماس ا انغلا
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 هل وو اهنف هتيب م راتع نهو اف يذلا اعل ل

 تار 07 . مل نا تأ 4 ند و + ان 9 ع ي رءعأ

 5 مم أ راذلأ فكف د مع 0 كال ءاوس يماد

 بات لاجرلاب .اياملا فرصو ©« مهلع ليبسلا دصق ًافلس اوضم
© 

 ينيةسللو 4.4 3 تبو # ينينغي تاب نم تدخلا

 نرريشو رواش دهع ند تمنع ةوهك انحبطصا مت

 ول قى 7 رموعم لاب ل 50 4 ةهنلو ة هع رقلا هدو ريصأ كك -. رع يدل ءانغلاو نغشلا



 9 (ة ريك 9

 لاق نارا دهن نإ دد# انيح لاق ىع قرصا ان مهفصواو ليخلاب برعلا ملعا يدايالا

 أ نايس رح نم هباع مدق ينَغ نم م يبا عال م اسم نب ةدتق لاق لاق طيقل نع يروعلا انثدح

 ىونفلا ليفطلوق لاق ففعأ تركلاهتلاق: تعب

 1 دايإلا ناب ةتشاع انقل ©« هيحا .دازلا هاكو نوك الو
 ليفط لود لاق دوح اب رطا يف تردلا هئلاق تدب ىلف: كاف

 كرت نبأ ادرلا نودي نيواوع * م له مل اوكرا لبق اذا ءوحت
 يوذغلا ةفيل> نب عنان لوق لاق دو>| ربصلا يف برعلا هتلاق تدب ياف لاق

 ريصن ريصلا نطوم يف اونام ته # اننا نمالا نم انفام ريخ نمو

 مهحاص لوق لاق ةلهاب نم كنا دال كر اش ةيبتق لإقف لاق
 هتاف مرا راب روس 8 انهاوس لارام اا ار
 هءاكجدسد دوعامل ل كلو * مهلا فاضن يحال سيلو

 هنب تناك برحو ىلع هموق ايقوأ ةعقو يف لنيفط اط وش ءانغلا أمق هر ةديصقلا هذ هو

 ند ةاجر نا ةدع أو ىعدضالا نع هايور امف يسوطلاو يناديشلا ورمي دا( 1و متو

 لَقأ ا املف ادا وح ا قس 3 دولا ضع ىلع دفو يمرادلا س رق هل لاش ينغ

 سة درعلا نو لجو ركد] لع حاب قدضاألا لاقف ب ركادوكوا ند هرج نم ىلع 0

 ”ط دالب نء برق املف هدلب ىلا فارصنالا يف هل ند مث ةدم همدانو ءاشام هللا سنار

 اونبو هوتفدق مهف تناك هل دايأل اومدن سبق هنا اوملع املف هولتقف هنوفرعبال مهو هيلا او-رخ

 مهنم لتقو ءاشام مهشاو« نم قاتساف ”ىنط ىلع راغآف سبق نء اعوج عج اليفط نإ مث انيب هيلع
 ةديصقلا هذهيف لدفط لوق كلذف ىماس ىقرشو نانقلا نيب ةعقولا هذه تناكو ةريثك ىلتق

 بولا وانداك 1ق.اطفلا نم + رجم ةادعافد 6 اوقوذت
 ٠ بوصتملا طباعلا لش لشلابو * هلثع ماوسلاو لق لتقلاف

 اع همم نع وئادملا نك دج نب ةلوذا اندح لاق لع نين 1١ نب لع ( قرأ )
 هنوزءي هيلع ناتلا 0 ايد اءز> جاححلا هياععز> فاسو نب جاحملا ن  د#ت تام امل لاق

 موب هْنمإ لتق جاجا ناك لج رهيلعل>د نويفزاكو ًامحفتو اعز>الإدادزبالوواسيال وهو هنولسيو

 ليفط لوقب لثكو هنم هل رهظ ال رسو هب تءش ةيصملل هنام ةلقو هعزح يار املف ةيوازاا

 بوحتلاو انداك | يف طظ.غلانم *# رححم ةادغ انقذ اك اوقوذف

 ليفط لو: ةديصقلا هذه يفو

 ةددلموا ناموا ودعنا نكرم هانز امفو ىووي ام نيسلا ىرب
 بححم مل هباب ءاضف ضراب * هنار_حج يف حمرلا بم تدبو

 »7# 7بعصم] ىنخأ نم هراسو # ريم درب لامسأهيوامم 2#

 نبكالملا دع لاق لاق 0 يي“ أ نع ع يئثايرلا كك لاق قارولا نيساا نب 5١

 2ذ1]11]11111111]ذ]ذ]ذ1ذ ]| ]ز ]| ]| ]| ]| ]| ]| ]| | ]| | ]| ]| | ]| |] | ةزة ] ]زؤزة ]| | ]| 1100/1/11م 1



 0 1770170 ا

 (مهه)ذ

 تغش كرامرد ل يوقلاديدش * يوللاةب رغاهب تءاناذاتننكو

 بقعم ريغدغىف كله موقاانم * اكلاه عدن هجولا رح ةميرك

 بعرشمقلخ تاذ اياكارودب * اغملاة ناصح عمدلا ىرخت ةليسأ
 بص وذ بصلمو عطقنا 6 * ناك دق اح تحره لوش ضاوم فلاوس ةلاعلا سقل لزانم رقعلا

 ىوررو امح يف فال_>و كيلع يغش وذ يغشمو تدع ىغا دحاو ينعع كو تءانو تأنو

 و هربغ فاخن لف كله اكلاه بدنت ١ يأ اكلاه عدب مل هلوقو 8 ثهربفلا دداعتم يأ بعثنم :

 ميركوأامموق ديستاماذا نآلال مراكملا يف اضعب مهضءإ فا موقو ددعيف اهم :أ كلذ ينعمو بقعا |

 يونغلا ليفاعل رمشلا * ليوطلا ِي ءعرسشلاو ليوطلا مسجلا بعرشملاو همام مهم د مقي مل مهلم

 قحسا يورو هسنحي مو اهل هيبأ نع دامح هركذو يءاشطا نع يطسولاب لوا ل 0

 ةلرمح هتعنص توص نسحا اذه نا ساو نع طايسنع هيبأ نع

 عد ةراخأو يوقلا نيطلا امد دك

 مغ نب بمك نب فوعنب دعسن, كلامز, سيبض نإ فيل> نإ فوع نب ليفط وه يلاكلا نبا لاق

 هناف سيض نب ف.اخىف الامسذلاف سيح نا هقفاووناليع نب سقنب دعسنب رصعانب ينغنبا

 هبنم رصعا مساو ري ينغ مسا ةديبع وبا لاق سييض نب فوع نب ليفط وه لاقو ًافيا> ركذي م

 هر عا سا
 ركش نولي يلا تاضلا دقق د اهدي كس ارلام رع كاف
 رصعالا ف التحاو ينانآلا نع © ةسيار ريغ كابآ نأ رمخأ

 مدقا نم هنا لاقي نارق ابا ينكيو نيدود_هملا لودفلا نم ىلهاح سعاش لرفطو كاذب ىمس

 وبا كلام نب هللا درع نب نوره نب د# نب ماه ىنرب>| ليال برغلا فئصوأ وهو سق ءارعش

 ١ الح رنا يمع ىل لاق لاق يراصنالا بيرق نب هللا درع نب نحرلا دبع انثد> لاق يعا زلا فادأ

 ليلا كر اليفطنا لاقي ناك لاقف اب رصيلاو اهتفرعمو ليلا نورك اَدَدي سانلا عمس برعلا نم

 أ ىدمحلاةفبانلان او كول الاهلي ناك هريغل اهالوو هسفنل اهكلم يدارالا داو دابا ناو اهاهال اهالوو

 ا فررعو ممس ناك املا هفاضاف هولاقام مف للا اوفصووا رد واهم وتمأو سانا لك
 نمحرلا دع انثد> لاق د# ن نب مث هاه ىنريذا ليا تاع ءالعوه ناكو ليلا ةفص يف كلذ لك

 ١ ةيواعمناكو لاق هنم 1 لَ سق يف سدلو ةغباتلا نم ربك | ليفط ناك لاق يمع ينأدح لاق

 لاق يودنلا كلام نب هللا درع ىنرب>ا ءارعشلا نم هريغ يف مسام اولوقو اليفط ىل اولخ لوقا

 (قربخا ) اهايا هفسو:ةرركل قرعلا لنزط ىمتتإ وتلا لوف ناك لاق سينا 00 ا
 ناك لاق ىعمصألا يف ”دح لاق ىئاررلا ىنتد>لاق ةيسداقلا دحسم برطخ يد :كلا نيسملا نبا دم ْ

 شفخالا 5 , ىلع 01 ليخلاهفصو ةدشال يذلا ليفطي وغلا اليفط نومسإ ةيلهالا لها ْ

 دواد وباو يد لا ةغباتلاو يونةلا ليفط ةد- بع وبأ لاق لاق ىودحتلا ديزي دمحم ينأدح لاق
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 يركسلا نع يديزيلا سابعلا نب دممو ىشفخالا ناماس نب ىلع هربخب ( ىنربخا ) ماغرلا موي وهو
 نإ ثرحلا نب ةستع نا هيبأ نع نادم نب مهاربا نعو ةديع يبا نع ذامدو تانج ل نع

 ناكو 3 درطاف نينوْلا موي بالك ينب نم فئاوط ىلع تي نب ةيلعت ينب يف راغا 0

 0 0 لاق ا نوسالكلا عم / او 1 1 ءالو مد كيش ك2 00 نيبو

 يدافع نة. 0 ىبو لعرىئب نيبام انف عدق سابعلا ل سأ ل اولاقن مهوث لع رفعح لاق

 كرا ى ةيدتعلاف مم اند الف مهكردأ يح مهران ! يف 3 جرد ف قدلن قدح ائيلع مهسحأف

 تنكو كتبةعو 1 ان] اعا نيل[ هل لاقف ةللكتح ةل.ةتلئاف سرافلا اكغتاتع : عا نط هال

 ريا هريخاف ها ىلا ةلظدزح عج رو مكعف وهو هن ءاع مغ مف لب ىلع متر غأف م : وهلا ءالؤو ف

 دقو يع 0 لهأو يخأ وذو اهفرعأ قا لاق 1 يأ 0 لاوت 88 هللا كاح هل لاف

 1 اوتحلف 7 0-0 3 امنإو 00 يف“ 0 8 سا 7 لاق سراوف ظ

 منهو 1 هلتةق ةدتع م ىلا ةاحقدو ءارم 0 كل 6 م ذأ ةيدم 1 وه 0 7

 بدل نأ ءاحر مهعبنأ ف ٍِي 7-1 ةيقن نأ 052 را نا لإ ا مثو لالا ةماعا ود ي<هو نويبالكلا

 الاهم 0 هس رف سار كسمأو هتجاح ءاضقل 5 تماجت 5 روع قف لو ريسإ مهو ةرغ م

 دق ةد_ع _ هل لاقف هباهصأ ةدتع هن يأ ا هءاع بثو ق> مدقتف م 0 يف ص لق نا ظ

 0 ف ا.رفعأف 44: ترعف كلا هأعق دق ةراوحلا ارم ا 1 دق ةيدم ناو ةماسن الن 1 انف ىع ْ

 لاقؤ ريعب يتلاعب ةسقلا نس 1 يدقفأ ين وح كالذ لعشب نأ ة هيدتع ياا ا نه ريخ هلتق ن ٍ نابع ولا |

 : هلعش ثرحلا نب ةيدتع ريل سادرم نب سايعأا ' !

 تاهش نب ترحلا نب ةيتمك * رداغب تءمسامو جاحضلارثك ظ

 تاعدالا هده رد!تندو * انلاو ةنالا ةللكتح تالا ظ

 « باقي ينب كراح راسب * ملواح اف انآ مترسأو : |
 قا ا فولاو ءاقمللا دلت ىلا باقيملا ٍ

 باسح الا نم مه- رك 20 »* رشاعم تساو كتدلو لات سا 0

0 
 ا

 ليس انيفاوت يلا سيلف » يرخ أت ردغوةرذغ متردغ
 ليلو م لع م دقافت * ا ىنب ةأدغ مكناك #

 5-5 أضعل مهضمل دقفي نا مولع ءاعد مدقافت هلوق

 1 سل 9

 : وف يف ب و 00 لا نم رادو هعلالاو تي َُف 5 فلا هس #2 تدع هل جح "نم د علا



 (م*)

 قدزرفلا كاقف ةليوط هو
 0 تسسس وس

 راف لتملا ىلا عا مكل ةلعاج يمورلا ةبرعذ لوف

 مئاقلا طانم انامحأ عطقتو * اهابظ وبنت دنغاف ونس كاذك“

 مراغملا لمح قانعالا لَم اذا -* 1 نكلو يرسالالتقنالو

 فاس وبدي هريعيو ناماسإ ضرع لاقو هت و 2 نا ال تايبالا هذه يفنا نسوي

 لاق ناملس لا 2 ع وثب و رفمج نب دلاخ نع ىسبعلا ريهز نب ءاقرو

 دهاش ريغ اهفتح س هل لحم # ينأ 2 مس كب ناف

 دلاخ سأرنعءاقرو يديبابت * هباوبريضدقو سنعوي فيسف
 دئالقلا طانم انايحا مطقتو * .اهتابظ وت دنكافويس كاذك

  اذعيل ا نجوا علا ناملسا لاق قدزرفلا نا هيفلاق مكملاىب ةناوع نع ريخلا اذه يورو

 لباب ياك لابخدي اهضأو هئاور لع لقا مث اهر "؟ذ مدقت يت 1 تايبالا لاقو هقتعأف هل هههوف رغسالا

 لاَقؤ مدح هخاب دقوةغارملا

 9-0 تست برعضتح وتب ر #2 عشاخم فايس ناوغر نأ ف

 مراص ريغ ثد_# اولاقو كادب * تشعرأف ماعآلا َدْدَع هن تورت

 0 2 7 / : 00 4 3 (يبرب>او١قدزرفلا هنطف نم |:.دجعق الا ناذهامذو 0 ل يَ هريس ةدمرع 6 اقلاق

 : نايَع وأ اند لاو ي ولعلا ةرزرمح نب يدع نإ كيث رع ا يح لاق عكو فا نب دمع ريدا اذ :

 أ لاق اف و ةديصقلا هذه ركحذف هندح جاحملا نب ةبؤر نا فاخ نب مهح معز لاق يثزاملا

 ظ
ٌ 

| 
/ 
 ا
 ا
| 

 ا
| 

 مث لوشإ يتلا هب ديصق لاقو هأ دك و هقتعأف ناملس هل هههوف ريسالا قدزرفلا به وس 5

 .مراغلا لج قاع الا لقثا اذا ف ل ل الو

 كلذ يف لاقو لاق

 دراحملاو الطلا نيب امتبرتض # ةبريض ةوبأب عوبري رشا

 دماح 0 نيب قاعىلا * هقنع نيبام ف.سلا دقتئشولو

+« 

# 

 دهاش ربغ اهفت> سفن تاقمل # ةيثم تذارت وأ .س ف يناف

 هبأوب ريضدقو سدع ينب فيسف
 كلذ يف لاقو لاق

 دلاخ سار نع ءاقرو يدرب ار

 رظملا هب يف هللا ة_ةيلذ * مم ديس تك | نا سانلا كحضير|

 ردقلا ر>أ نكلو مامالا دنع * شهدالو نيج نعفيلا اين اش
 » رعش هف وؤأم اح س #2 هدإ2ه ارمع 4ب تب رض ولو

 ؟ذلاةماصصلاالو نيديلا عمج د أمانه لق ني ماشا امو



 اول اعل ل ىخ نبأآ]
 رسشااالو نام زاارم ع ىف ساالا ىلع * اه .-افحال ةسع'ىك ى نب لالل_ه

 رفظلا خسو نم سان || عرس لهف 8 خسوه ر رفط مهار 1 نإ كدحسو

 يفعل ' كلما دبع نب ماشه ن ه ةئدملا ءاضق يلو ناكو ف وع ّق 0 دنع نب معار ا نب دعس

 اها هيام هاحبمف 9 تش 0 طعن 0

 د* لاله نحااامم ىت ::افاق + هنيس ىلضف شرا لوف نا

 فني تت

3 

 ا لئاخو هع نانا ص »+ ابنافخلال ةرخ جنب لالع
 : هيك م وص ْ

 1 محاسملا ريد موي سيق تاركو * اضفلاو بعشلاو نينوإلا دهشنملا
 قارالا موب لم امو كموقل *. اوامحل انك نقلا نان ضرك

 ملاظ نبا فيسإ برضت مو تب رض © عئاجم فيس ناوغر يأ فيس
 . مزاص ريغ ثدحم اولاقو كادب # تشعراف مامالا دنع هب تب رض

 000 مارد رب اظوك تاج الا هد دهو رصتلال لوا لق در نال ءاقلاو ررط ريثلا |

 3 هرب 0 كيش نصب ةكلملأ دعنب ناماس هرضشل مورلا ن مالحر هفيسإ امرمض ةبرضن هريغيو ْ

 : مهأربأ نعناماس 0 اص 0 لاقخيش يأن ناماس انثد> لاق يديزيلا:سابعلا نبدمم كلذيف

 : نع :رم ناكمت نأو صم نب: كللملا دع داضأ . 0 ناكو 0 < اني ناكو قد :كلا 5 ةمركنب ةلح 0 1

 ىديزبلاو شفخألا ناماس نبىلع (انربخأو١ كللأا ديعنب ناماس أرضاح تن :كلاق روصنملا ب ص ْ

 1 ةيؤر نع ضئاقلا تاتكىف ةديع يأن ع ةداكك نعو ةديرغ, يلأ نع توبك نإ هلع نع 00 ّط
 ا قاف ا ةئدملاب 5-5 مهعم تحححو ءاوعشلا ةهعمو كلما دبع نب ناماس ج> لاو جاحعلا أ ا

 1 مولع ىلع نب نيسحا ن نسحلا نب هللا ديع ةدلعو ناما- د عبرأ ند ا و ند 0 ا

 1 هللاد.عل لاف ةعماح يفوهو م2 رطا هيلا اوندأف احل هنم مهيرفأ وهو نارضمم نانوت ةياعومالملا

 هبرمض» الملك 0 يد رح هيلا عفد َقَح ا 01 العا ق مأقق هقنع تالا د نيسحلا 50

 كفيسل هتيرضام هللاوؤذ سلاحا ناما- س هللاقف لغلا ضءو 0 را هعارذو هقنع ناناف

 هنلا تسدف الح ريرج ىلا عفديت> منولتقيف هوحولا ىلا يرسالا عفدي لعجو كيسحب نكلو !

 هيلا كسدف | ا قدزرفلا أ عفدو 2 ناأف هبزرمضأ ضب 0 رك 2 ل 8 سا سدع وب ١

3 9 2 0 

 هوم ىانلا كّخحضو ناماس كددعضف عَ 2 0 تايرمض ري تاس الإ هب برك 2 3 8 0 سلا | .:

 : هيلا عقد ا1 ناماس نا هريخيف ركذ هناف خيش ينأ نب ناعما امأو ةيؤر نع ةذسنع يبأ هدر ده

 8 8 هيرضضف هف.س طرت>او عشا ىلإ ةءرتعأ لبال لاقف هب هلقأ هللاقو 0 هيلا عقد ريسالا

 اهف هوحمم يتلا هنديضق ربر>لاقف اهرائشو اهراغ كن اع ىتب دقل هللاو امأ ناماس هللاقف ا نغني

 هلوذ يل ريكذللا تودلا اهنمو

 1 ملاسما هبّتاح ذم يلح امو *« مداقتملا كلزتملا عبر يح ١

 ضافي ب ديلا نإ وع



 زي بويعتج ووهماون ا بج. وبومت

00 

 لوف مالظلا ءانمأ طبخي # 1| ظفر قى ىوقنلا نع نع مان

 ليف هيف تاق دقام لك ىلع #* ههحوو 0 ور ديعاوم

 لوس نيح هللا قاخ تدك و « ميذم مقا شاغو ناب

 لوطت لاخرلايفور معن افمكو * عقلب طسوةفوتعو رم لاك

 أ أ ينادعامو قاذ عن ءعنص ناساوةقداص ةذب يتام دقا هدلو نم م نعأو هللا هنمل هلاملاقف أ زمج ةرعش غاف

 ١ ناك اهضعب كيو هل لاذ تاسالا هذه هدشن ف يئيللا ةنيذأ نب ةويمع نيزحلا ىتلف لاق ي ريغ ىلا

 ظ سانال مخمل هللأو كلذ نب ؛ زا لاق 5 يف ا ا رح دواعي وا م مو اهسنس دقق كم كب

 | هاو لحنب ,زدا ل لاقف كنع لح دق الإ ءأر هأ ا لاه نع 1 نم سانلا ريد ةولع هل لامه مف

 ى م ير و هةهعرب ىلا و نمنام كس 9 لاق نادال داع ٠ نع ءاطع ارش كلا لاق 0 رخص 0 ىنأ ] ا يع
 ا , زل |لاقذرببزلا نإ بعصم (1)ةلبو مما لاط هن رضا اومهومهتسلاب ه هواوانت 9 ند 908 ريب ز لأ 9 6

 لاق ه٠ مهوعلم نيذلا بعصم ينب ىو ىزعلا دنع نب 0 يفإ ند ةعامج وحمو مهوحو

 ركلايدوطاوفورهملابلختتلا ىلع © اوفلاخم نّديرق نم ًابح' هللا ىلع
 رعشلاو ىثنلايف لاثمالا برضت مهب « ةياغ مؤالا يف هللا قاحخل اوراضف

 رشبلا ضقنم تنأ نكلوتدج «.اسممو ام تبغا راو رم ايف

 سنهدلا ىدمدعم ا ادعم «# اهدوحم ىثيرق تداس ا يغب

 رخفلاس الا او راهام ادانت

 تنل

# 

 ردغلاو لدلاو مؤالا 0 يبب © مدضرو ىدلاب ىشيرف دوج

 « هدمت نم تسأ ورم نب قر

 يربت ناوشي رت نأ ا قاخو ةءاددور مع نب ؤرمعاب كل تبا انت

 لاق نأ مدح لاق ىعازأطلا كاحضلا نب دخت ينثدح لاق ريبزاا انثدح لاق را 0

 ! نامع نب ورءع نب مداعل ار 30 ىلع ودحعمو 4: طعأ اذا رزملاب مد الدب امفس نا ,زحلا ناك

 هلوقب هوحم لاقث هرش مم

 مداعدت :ءىرقلا وجرب يذلات ١ او نإ مكيلع مالظلا ن - دق اوريس

 »+ مكاسلاب انداك أ ىلع دشذ # 2 نسل وهو هيلع انالط

 مكاص ريغ هتثج دق يننا ىوس « هتملع هللا بند نم يل امو

 لاقف مهل هتنيبال هللاو امأ لاقف شيرق هب ىمستام ًاريثك امداع نإ هل ليقف
 اهارسب اك ىدع ترسو رع نق مداعنافع نب نامع نب اكيلا

 اهالغا بش برحلاام اذا ًانابح *« الخيم نيديلا زك تفداصدقف
 اهانأل دخلا سرع تلخام اذا «..هلا ريغ ةليسر فا داك

 لالبل نيزحلا لاق لاق هِيبأ نع كاحضلا نب دم ينئثدح لاق ريبزاا انثدح لاق يمرحلا ( ينربخأ )



 ف ' ( ) 6١

 0 50 تفكوةللاوال لاقان | نية د: بما نشا نب زا لا ةفهتحاح هانعنم دفاهإ قحتسم برلو

 . فك نمقدحتسملا اإ تالضعملاب مههرو مهعرح كتمو سالا ضاىعأ م مشن ياو ريثعا نم م "يشل

 نمكال مأال يدعم ن نيا ورءعدل لاقف تنا ءالؤهىن ها 1 , زحلا هل لاق هادعا مدا اد لذيو هاذا

 ١ لوشن اثناو هدنع نم نيزآلا بثوف امه لضفاو ةلزئااهذه

 ريسص ناك! ىلإ ىعداواو #* نيم ىلع تريص امو تفلح

 رشع حريصا راما نوفاوب # موق يءشب تاصقا نأ كر

 ورءع نب ورع هفيلح ناكل * ايلا عم ناك مؤدللا ناول
 يرعش تعيضام م والا فراح #*# ارمع نا,تفرع ىناولو اييهنلشسب ننس او كيسا ننس ع

 هءاح ومكملانينا وسنبدم<حدعو هوخم اضيا هيف لاق نيزلا نا طبقا ىنثدحو ىردعلا لاقف

 لاق هلأ ع قدا هلصوكار ع هنلا كشف

 لضف هل سياف اموغ ىعداام ىونس < هتيزي :لدضف ءّرملل نكي مل اذا

 لقع هل سيلو يداناايف كعوري * هؤاور الح امض ىفلا ىتاتو

 نيل كل ما كل رع فرك
 ليالاتزاح اذامز>اذتننك ناو

 ةميسو 30 00 ايحار ايف
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١ 
ْ 
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 لخيلا همن مضلاام اذا دوحم * بذه. هنع نيملا وذن رخاو
 »ع

 ىفلا "يط دّقف لهحاذ تنكناف 2#

 لزهمدجيف سيليميمكلودو 8 ٠ يغرس وعلل ور ا
 لين هل شطب ال اعرك هدم * ادم نعالا ناو رم نئا كيلع

 هلل لاقو مرد فال ا ةس.ؤي هل ىعأ رعشلا اذه ناورم نب دنع نيزطا دقنأ املف طبقل لاق
 ولاهدوسو نا رمح الو هللاو ال لاقف ككح كلو ور نب ور نع ثيل ين ا كل

 هلهأ ىلع اف هقبدص ىلع طاسق» ريا لياق ريشلا ريثك تملع ام: هنال هتغ تففكام اهنطعأ

 ارعش ريصي ةعاس دعب لاق رعش اذه ناورم نب دمحم هل لاذ * قاعم ايرثلا ورمع نبا ريخو #

 لاق 5 هتاحعل تنش ولو

 قاعم ايرئلا وره نبا ريخو # هفدصل رضاح ورع نبا رش

 قذوملا ميركلا داح اذا الاون * هتبلط نإ رساب وري نبا هحوو

 0 ايالمال ورمملاز الق

 قهسشيو يس كفقني اه اماءط ىأر اذا ورمع لكلا روع

 يرمعلا لاق ةءتشلا يف تغاباو ءاحطا يف ترك 7 ا كل ىف هل لاقو هنع د_ت هرحزف لاق |

# 

 ان

 قربت ةيللا ءاحيه بئاتكح * تدغاذاو ري نبور# يتفلا سفنف

 قرطظتو تؤك قع هرك ابن #

* 

 ب ورم ودعم ليدلا نيوملا لاو لاو يئرالا للا 0 هللأ دسع نع تعصم 0 ءاطع ادد

 ريزلا نب ورم

 لمسح نّدلا زك هتكلو * دحاع ورمع نبورمعام كرمعل
! : 25 



 ( اذه )
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| 
 ١ لاَثف رامط|هيلعو ثرحلا نب لفو نإ هللاددع ن د نإ رفعح ىلع نن زا م لأق تلعنصم قالو ظ

 جحلاديري ةرخلا كلملادبع نب هللادبعل 1 كب هلل | عتما لافايداغ حصا خيال ءاثمشلاينأ ن ,!ايدل

 ا لمس يل لاق بأن هلا هده ريغ ةسدأت 1 تح واقا لاق ىلا ند> اف رصع هبلاتدقو ت ةيسدتح دكدقو

 فو غو فوص 3 585 لامةامالغ رفثءح اعدف باكل 5 ريغ يندم ره 2 ةنيدملا لهأ

 بايثلا ءدلاقك ىلا دمع ا ا هأ رفعح ا اد لاق نب زملا ىلواملف ف قل | لاَقف كالذب ءاحف

 درامو مهاوف نيزكلا عمسفاهب عنصامهبايكب هنافاك اذإ ىلابأام لاقام دنيهو اهعيدق اهابإهن ودك يف حلا ْ

 يِتح يغدو ماع
 هل 1 سعال هومأل نييذلاموقلا

 ا رطل را اذ ءانك وهلا يخاف كلاك ذيع نباولأ هيغل 12 |

 هلذاوع هتارمع ىتح دجملا ىلا * دمحم نب رفعح وع لازامو

 هلذاب قأايف تثااض للام نه * دلاو فرط نك له هإ ناقو

 هلواح ا ةيقل يفاو نت ايي دق ةمش 3ع هناواخ

 ارم الوادعس تويش تااشودرمعو 3 نب دعس دعل 0 كت

 ا 16 ةيازاحو امذ هب ت 0 # العلا بلاط يف ترسصق م اداحو

 0 اذاؤ هيدعأ اهل لاو 4ع ملا 4 ف د قع يلا ن ؛ال ةيراحم ثعر ناك ىذلاوهاذه ةردا واو لاق

١ 
 ١ هللاقف هدم لفون نبدعسو قءاسم نب |

 ب مقا لاقاها رام اف ةاد> قف ناسلاح هنأ رظن نم خيشو وهو هيلعهت ادا. تلعفت ىلا هيلخداف

 لاوممه ةرعا ىنأ نو لاق كيلع هللا“ 0 انلع مد قع 3 2 هلأ لاَقف ةسرلعالا امكمتحا

 ىلا تايبالا ماع 5 يندشناو ريبزلا لاق هنم مهعءالو اوعاب يدهملا يلواملف لاق ريس يبا 6

 يضو ىددع م ناك لاق 3 هامسو ةرعابا اماغ

 ارزن هب مقل نيق وب مثاو * كلام لا نمضيلا دامإلا كالوا

 لاحرلا ن م الياق رازن هب ملة ةلاكا و

 اريز ةعمج لك يف هب قودسل نإ اعف اك 0 قا

 ارك هنرامأ تراك 8 هأرق نإ هفةيفر مذ رورغيلا 55 ناف

 | رّقثم رةفيفرو٠ ءةءامدازدقف »* هلاوت وحرب رو.فبلا سمو

 ورهعنيزحلاحدم لاق لاس نب ىماع نع طأص ىنثدح لاق ريب زلا امثدح لاق ىرحلا ( ينربخا )

 1 هم ريب زلا رك. لب لو هل طظفالاو ا 56 ريخلا كيس ينريخاو ايش هةطعب ش 2 0 ورع نبأ

 ناندحلا ْن مداع نع بعصم نب ءا ىنادح لاق يردعلا 00060 لاق يناركلا 0 لاق أريسي

 هل لاقف ةحاح هلاسو هحدتماف هلزنم م 5 نب رسب نا نإ ورهعنب ورهع ىلع نيزاا لخد 1
| 
| 

 ٍ أمطقت نأ قدح همس اةحاحانلاس ن 500 سانلا 3 نأ لعردقنالو لييس للطتام ىلا نس



 (ى2728)

 3 تانف فرصلاو نيرا كل مط هل هزينم ىلإ ف فوع نب نجح رلاد.ع نب لوس نإ عم جرذ يليدلا

 أ مصاع نب نايفس ربا عد هد 96 4ع. :تنو رخلا هرب ل. هم ىلإ لسا هباس باسو قار اعلا

 1 كلذ يف نيزحلا لاف هيأت نك لا عسي وح هيأا لدار نا سم نإ زيزعلا دنع نبا

 0 ل م ءاضعبو ا .عساله

 1 ةلمأ ن 00 هيلع قفشت * ومر كلا كن ا تءيص

 هيف ةلعا د د هل كانأ ذإ تلاع م انذ

 ةسلل هدا ا[ الكو نك , مل ناي 0 نكل

 هلال تل 5 عيا ين ندعو تس هن عد

 : ىلع ىليدلا نيرا 0 لاق تايش نإ هللا داع ىنادح لاق تعا 0 لاق يلو صلا ) م (

 ظ لاقو ماع فتوف هيلع اوكحضف ناركس وهو ةعاز> نب بنك ىنبل ساح

 عرض :نهو مول نم عمج اذام * الا كراي.ال

 عنبشلا ىلع ص رح > نهنو» ءوصيالو # 2 هللا تاتك ناو ترديد

 فرصا و 0 هلاكام ع ديد هلا 2 0 هئم اورذدتعاف مهحاشم هيلا باوف

 0 هللا دبع ينثدح لاق ا 9 نان ور< انثدح لاقربب زا انثدح لاق يعرج لا (يرحأ)

 | قا نبأ مهم روش لكي نيكو نيت رد شا ران لجحر ل 5ع رضدق نيز1اناك لاق ةديع

 ١ نيزحلل قت ةءيفانبأ اعد قد تعي نباعمريثكو لاق تا اج ىلع وهو ه.ثردذخال هءاحف قيتع

 :للاهللاقذ نيمهردب

 كمر ىرشا نكلو ىدياج وجم ” نأ كلذذ آل يرمعلاللاق تسء وأ نأ ىلنذأتأ نيزملاهل
 /لاقفا أل هدا ريصق ناكو لاق مج 0 5 مو انه لات ادع 0

 د11 كلذ ىرشأ 1 لاق تسب داع م نىلدب ال لاق 3 * ينصاف 3 هلاعدو نب 8 نيش رد كنه

 | نيمهردب كنم كلذ ىرتشاوأ لاق .ىوأ راح انام لاقو امهذحاف امهم .هلاعدو ني را نيمحردب

 لاقف قت :ءيبأ نبادل نذافو دن ي.ءام ودل نذيإ رك *ك هللاقف ٠ ا هر

 مئاق وهو هتساب دارقلا ضد #* هتنب دنع نشحاف صيخقلا ريصق

 01ه كحول ككل ب قدح آر! ضاختو راخاو وه طق ةرك وقايلا رثك توق
 دقرذا رايح نيزط و أعم رثكلودحاو ثدي هلك اذه يف غاب هتانطاناو ريثك لاق هدنهلا طسب وهل

 نبا ينئدح لاق نامعنإب ةلاحبصلا نع رمح يدخلو ينرطا (قر 1 رابخأ يف 00

 دما قاكو ه- ايام ارب ا 0 اعد نط نك ناغ يدا لإ هد سعي

 نيزح تيثك وهو ينأ نب زعانف ةجدلا] نع تجار ا تدربق اهءانشع 1 نإ ,رخلا اهاوهيةنق

 ت3 لاو ضاع ١ انأاب هللاو انأ لاق مكحابأإ كلام يأ هلل اقف هيك

 # مقسا | اذايلا اءةس ىعب #* يوطلا نمداؤ 2ك ناك نال 1 :

 مكح بح الاب وردت « يونأ اهب تطش ن نا

 لاق ريب زلا انثد> لاق ىتوطلا ناماسنب 1 را ) اذه ىلع ت تقأنا نون تايأل لاَقُف



 037 ل

 م>دز بانلاددع موقلا ةحذطو * قفششرم وهو مالي هّتيح

 مش هندب نع يف عورا فك نم * قرع اهحير نارزيخ هفك يف

 # مشي نيح الإ ماكي 0 نه نم يضغيو ءايح يضغإ

 اوملظ امو هيباكر 58 نوشمي * هعضاخ ناو ص ينب سؤر ىرب

 او>وهضامعا اوسن اومهنإو «الذح اورثتساوهلا وشه شهنإ

 مزه ضراع ىذاهو ضرغب رحب # فاذ> يذ دنع عبر هيدب اتاك

 | مناك دقو رضمو قشمد هك ذل ناو سم نب 2 :ءلا دنع يف اهاق نيزحلا نإ لوّش نم سانلا نمو

 ظ ينادح 1 رببزلا انثدح ما ) ل 0 ١ 0-00 رعت ف 2 كاللا دب دنع نب هلأ َدَنَع

 ١ أ لاو تىمالا 0 لاق كيلا تع -__ ققرلا 5 ند 34 تع ع لاقف 0 قتل و 0

 ينطعأف هب ىل ةحاحال نزلا لاق 7-0 نك هتيار يملا اهدحال اذه كل تيضر دق هللأ

 | يذلا وهو مك تن دل مو زيزعلا دنع نب رمح ىلو» ا نامالغلاو لاق هانإ هاطعاف هاخا

 ْ اًظوطب ةديصقلا رك ذو *ن اذ تحف نأ لع هللا * هحدمع هللا دبع يف لاذ لاق نزحلا هراتخا

 نعذامد ناسع وأ انثدح لاق يوالا رمد نت لع ندي نع عبكو ( نرخ ) لييبا انه يل

 ١ 0 ءادف لفوت تب 1 0 00 لال ىلوم ناوذد هل لاق هل ةئيدملا ىلع ذا ةديبع نأ

 ٌ دقو راما 5 1 ب رمشنف ققعلا كك بهذو هراهج هر هسا ةنيدملا له .* ىلإ يليردلا

 ١ 0 0 ما وفد هب رش هانا هدوع 4 .حاص ناك ام” دحسملا باب ىلع هب فققو قى 0 ءادؤ 9

 لوقي اشنأف همم سور را اجحاو حبصاف راما سيجو هسيف ١

 4 راع >> ةرير> يا د ينوريذ ةئيدملا لها اي انأ

 راصّمنا ظنا ريعأاب امو ان مكللا مرد ن“ ءريعال اش

 لاق د>سلاقوهوناوةصىل وميلإ ل فاق 001 أوبرعضو هن 4.تح اص ىلع راما اودرف | ١

 بحه لا مارحلا تبيبلاو مز“ زو د هل و- ف.ط يذلا تدملا»كنتاداشنأ

 بنا امو يا ام ماعال *# ةفيفعل ما ناوفص ةينازل

 هلال وم اذه لا 2 ناوفص 4 قاجتف ةينازلا نإ نا وقص نا ي داني وهو جرد ةسازل وه ءالوم لاف

 ب ا شيز فوج اورق هج تا لع اا لاقو ) هنع يلف ةيناز نبا كنأ دهشب

 نأ ىش 0 >حاو ربغ اهم .ءاودر دقو مئاشم هوا اه نإ هل لاهو اهدوزس ارتعا نق ءراغتسا

 4-21 لاو 2 0 طشن ءاسرلا كيلع قاطيف كؤدرب '

 اماشالا ةاوغا امويلا كترذحو * ىهن ١ لبقت يف سمأ ن عال

 اال تقطنأو يئادعأ تيخاأو * 5 1 هلم 0 1 ملام ىلإ ترصف

 انك راما ينوأست ناف « مه لب ل ملل ةيغو عزم ا ظ

 مك وو موو وم ممم يسوم يروا



2) 

 علا رهاطلا ىتلا ىقلااذ_ه * مسولك هللا دايع ريخ نبااذه

 مركلا يمني اذه مراكم ىلا * ابوائاق لاق شيرق هتار اذإ

 اس ءاحام اذا مطحلا نكجر :#«© هتجاو .نافزع 22-77 6

 محملاو تركناام فرعت برعءلا *# هرئاضإ اذ_ه نم كلوق سيلف
 د ١ هلوا اذه ةلوال »# 9 ْق تدم قئالع ا يا

 مالا هلان اذه تدب ند نيدلاف « اذ ةيلوا فرعا هللا فرعا ند

 قد رفا لاقف ماشه هسيشل ا

 »** اهبويعداب ءالوح هل امنعو »# كيد سس ناو ن ا

 سارفا انأاي 32 لاقو مجرد فالاآ ةرسدنع نيسحلا 3 ىلع 0 ةححرب ف ماشه هلآ تعف]

 تنكامو هلل الا ناك ام تاقاملاقو اهدرؤ هب كاناصول اذه نم رثك | تقولا اذه ىف ادنع نك ولف

 عج رئامأثيش انذشا اذا تدب لهأ ان كو ركشف كناكم هللا ياردق ىلعهل لاقف م هيلع ًادرال ّْ

 ىنابعلا نب مق ىف لس نإ دوادل تاسالا ماي ه يورب ند اا نما نمو اهلبتف هيلع مسقاف هيف

 هيف ديزي نب دلاخو مق ىف ملس نب دوادل اهاور نفث هيف م ف ىلو# ديزب نب دلال اهيورب نم ميما

 هتياور يفىهف

 مقاب تاري-جلا ماب كوجري *« ةيحاروجار نمكب خراص؟

 دع أ هلوا اذه ةياوال »2 مهاقر ف تبل رامعلا يا

 م. هني رعىفعو أف اك نم نك قع اهحر ناررخخ 2 قى

 + مسلس نيح الا ماكي ق هّباهم ند يدي وءار>- يضغب 08

 لاقو هادا مقل فقو دواد هل لاش برعلا نم

 ةبب ءاحام اذإ مطحلا نكر * هتحار نافع 5 داك

 مقاي تارب ا 3 سانلا يف # ةيحاروجارنمكب خراص

 هلاخ دأ يف ةعاع نا طاغدقو 1 دبع نب هللا ديعيف نيزدلل انعا ل هع 2 هل صاف ١

 يو اهسشن نع يش ةهباشتم يئاعملا ةمظتنم ةفاتؤم 50 تايبأو تاربالا كالت يف نيّدبملا

 ماسلا يني ال نيفقارعلا مَ *# نمي اذ تيج دق نأ ملعب هللأ

 مدقلايبلاوهالا ىلعى رست كاذك ا ريحا 7

 محالا ة ةريجا دنع قاح ثردحو * 1 انوا د ة مساوملام

 ممعلا لئانلا مف رسصم تئا مث # اهب ريا كينأي قشمد اولاق

 مدخلاو باحلا تضرعت دقو # يمض عومجا يف اهبلع تفقو ال

 || ةعرالا تايبالا هذهلاق لسن 0 قباسنب ىدوم نعىنالعاا نعىلوصلا كلذ انل ركذ نمو

 ١ الحر نأ يعمصالا نءيئثايرلا ركذو مالسلا هيلع نيسملا 2 ُق هرعش يف لوالا تلا يوَسأ

 "ل 7 3



 0 ةيجاحا يي ينل ب 000 ني 0

 ( ا/ه )

 بيضق د فو +: هلا ىارو 1 01 0 0 ع هقحاف

 تاوو كلع تلحد اماف ركبت كتم 1 نا و ا كلسو ها ايحو مالسلا كّذَعا

 لاقاهام لاقف نشب اذه ياقم ا دقو هتاف ا تدسناف هنع يناهذا كءاهو كلامج

 م.شهنن ع يفعورا: فك ن *ىم قع اح ر نارزن> هفك يف

 مسلس نيحالا ماك ايف ان ا يدغلو ءايح يدغب ْ

 .اهدحا حا نكم ءالاخ || نيذه ا ةساتل لاَ 3 مداخال هناف هللا كساس ينمدخ | لاف هزاحاف

 ' حدعقلا هتايباىف قدزرفال نيتيبلا نيذه نووري سانلاو رد م 0 هللا دبع هل لاقف

 | اماوا ين ماللسلا هياع بلاط ىلا نب نيسأا نب ىلع اهب ْ

 مرآلاولخاو هفرع تدبلاو *. هباطو ءادطتلا فرعت يذلا اذه

 هلو مالسلا اءيلع نيا نب ىلع لثم هب حدب امم ناتيلا ناذه نسدلو امف هاور نم طاغ وهو

 . ينخدح لاق يدا رمع نب د#م يثدح لاق يدرحلابلا ( ينثدح ) د>ال سنلام ملاعتملا لضفلا نم

 ' "لاقدمم ( ىنث-> ) نينحلا نبأ: لعن نم لضفا اماه: تارامد لاق يرهزلا نع ةئللع نإ ناقل

 ظ تاماءاف لي نيسحلانب ىلع ناك لاق ةريغم نب ريرج ا”دح لاق ناطقلا ىدو» نإ فسوب انثدح

 لاق سوعم نب دمع ىتدخ نإف لعن نسا ينادح ) ةئيدملاب تدب لل ا لوعإ 2

 ل نيسحلا نب ىلع ناك لاق لالا ةزمح يبا 57 ء نايفس انثد> لاق نوميم نب دمحم اثدح

 ا ديعوبا ( يف ”د> ) برلا ضغ * ىفاعت لالا ةقدص نإ لوقيو هب قدصترف هرهظ ىلع زب ا بارح

 , ةشئاعنبا انثدح لاق ناماسنب دما انثدح .لاق .يرمدملا نيسحلا نب لضفلا انثدح لاق ىقريصلا لا

 ' جار قب تاك ١ ام نيسملا نإ :ىلعةنلاق لاق :مفان نع ااهسا نب ةيرتوج نع ضاع, نإ كش اان ١١
 دا نباهللا دبع ينئد> لاق ىلعنب نسحلا ( انثد> ) طق أيش لسو هياع هللا ىلص هللا لوسر 5
 1 ا ا لاق ىراصنالا يسوم ن ١ ق>سإ ينئدح لاق لبنح نإ

 اوناك اماودقف نيسحلا ن ىلع تاماعاف ا نه نورديام نوشيسي ةئيدملا قف نه سان .

 ماين 0 اف هريخو نيسحلا نب ىلع قدزرفلا اهب حدم تلا تايبالا 101 لحل هب نووي

 ' لاقةشئاع 11 للا ينالغلا اب رك ّن دج امدج لاق“ نيب نب ىهعو ذياطا نادال دحأ

, 

 3 4 ا . 2 0

 - .١ سس هش اة ااا سدصن د.

 كا ااا ا اا

 ١ ارو 7 نأ د م ءا| 2 ءاسؤر 4و٠ هو يو ود ول ةياللخ ف كلما كيع 21 ماشه 0

 وهو نيسحلا ل ىلع لمَ سام || ىلا اها هيلع ساد رع 2 هإ بصف نبال ماح دزا م رد

 "' نءانلا يح وسال 6 غلب < اف تاع اان ف اامذ ةحئار م 1 ايون ىيفظنأو ١ عي>و ىيخاا# نسا

 ١ حا لدحر لاَ هلم ممليو امانه كلذ طاق هل الالحإو ه ةييظ 2 دل ردا هلأ اولخأو 5

 او حا ماش اعلا لهأ 4 "ع تعور نا كو امس - اف راعهب ناكو هف ىعأ اللاقريمالا هللاحلصأ اذه ن

 0 57 لاق يماشأي يف اف هني 1 0 هلك كاذل 0 قدزرلا لاق هنما

 ةنضس حصل جوبا 01111 0 0 ع
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 اونا مهو ا د د 66 0 يع تل

 اونام انا نان روح »* مكصو نيكاغ انس مْ

 حضي ملو ديل هنا لاقيو ناعل هنا لاقي ءانغ هيف
3 3 

 تصل عمك

1211110101017 

 مسلي نيح ل ماكي اف »*# هّتبا+م نع يدغاو ءايح يغب

 لمر بد رعل هسيقو شح نك رصتنبلاب ليق يان 0 ءانغلاو ىليدلا تاماس نب نيزاأ رعشلا

 0111 2 نا نأ ىلع هلهع

 مد ةيساو ند راخازجس

 ا لا ناو رص كلغ ىلا نيرا ناو هيلماهناو ةناتك نم هلا يدقاولا كذ
 1 35 لا ندشلا عار د ع 5 35 نا ثير نع ا ينكيو كلام نب بيهو نبا

 ' زيزملا دنع نب دمحا كلذب ( ينريذا ) ةناثك نب ةاثم دنع نب ركب نب ليدلا نب ىدع نب رمعب

 نإ ا هناو يلوم نيزطا نا 3 هناف ةيش نب 1 اماو لاق يدقاولا نع ةيش نب رمع ن

 يزاجح ةيومالا ةلودلا ءارهش ن. مكسحلا ابا ن ينكيو ءاثمشلا اا نولشفاو كو ناواس

| 
| 

 1 معلا او ريسشسألا هيض رب 1 0 ثايخ 0 ناكو هتقيط لرش ند 0 6 ل

 1غإو ل0070 ا

 6 هو تاه 2 83- 7_2 ناك الو 0 مهعبخا الو ءافالا مد 33 ن ركل سان || ءاخو

 ةيمأ ىف نات س0 ند هللا 0 ع ناكو ناو سم نب كلملا دع نب 0 كل ع ف نيزحلا هلوقي ر هشنأأ

 نإ هللا دنع تاي( هر هللا ديع هحوزو دلو ما ا هحولا نسح ناكو ممافر طو

 0 نايرلا نب رطق نب نايرلا نب نادملا دبع نب رجلا دنع ن ١, اذه هللا دعو هللا ديع

 ١ ةعسرنب هللا دنعنب ةديبعيلا تنب دنه هتحوزو ورهعنب ثرأا نب تق نإ ةعبر نب :كلاق نبا

 اهدالوا يف نئاف هنا لاقي ناكامل اهجوزت يدق نب زيزءلا دبع نب دسا نب باطم نب دوسالانبا

 | مها رإو ادممدل تدلوف ةلهر ىلعسايعلا نب هللا ددعنب ىلع نب دمحم هفلخف هل دلت مو اهنع تا

 يرهوكازيزءلاد.ع نب دمحاو ييكتعلا ليمحنب هللا دنع نب رمش كاذب ( ينريخا ) تانبو ىمومو

 يرحلاو يسوطلا هب ينريخاو هريغو ةحاورنبا نع ةيشنب رمح انثدحاولاق يحي نب ىلع نب ىحيو |أ

 0 دنع أ 0 ىنادح لاق ريدر 3 ينتدح لاق يأ ملا رص ب بتااءوس ) م ( هر ند ريج زا نَح 1
1 2 .2-6 0 : 8 

 نأ كاياف ناسالا برذ وهو ةئيدملاب سىعاشلا د كان هيب هوبا هل لاف 0 كلملاد. ع 3 هللا

 ' هيجاحل هفدوةنيدملا هلل ديع مدق 6 اف ل ملظ ء نط ود ا هلأ هئفصو هضرأ و 4نع نك

 1 ف أماف عفن رأ لو 0 هل لاَقف مانيل م 5 َىد نيزحلا 2 م 32 نا كانإ هل لاقو

 3 ع مهأ ررحلف ةطلر رعضتخا ُق هلمر هأوو ) ( ١

 1 1 ا رس يم دج دن وج و و و رج حو



 نكاحع تح دق يباف انمءاكعأ ند ينل ضرعل الاف كباوب ىلا يمدشو كللام ىلا 0 كتايدم

 د و يل تت لأ ا

 / يف ربعل فلآ ىلع عراد ىف 31 ىف ورحب 0 هلعفاو يدع نب ورمع فىعو لش ناك اك هنراخن ٍ

 0 هوا

 الام ةلعأو انجاتن ىف كاسر كتيسبتلجا لقت ريسصصق يأ تلاقف كنم هيلع لقنأ دجأ نم

 5 املف هب املا فرصناو اهضري ةثآ نظاه يدع ىمأب هنم ذخأف ةريخلا لام تب يتأف ةراجت

 دقو الإ ةكلم الو كلم نم سيل هنأ اهل لاقف هب تسنأ يت> كزب مو هتدازو تححرف هب ءاجام

 7 تذخماو تالغفأ دق ىنأ امأ ت تااَقف ايفاحي ةناداج ثودح دنع هلا برع 06 دو نأ هل يغني

 يف جر >و كلذن ارورس اه رهظأف هايإ هترأو ىتحأ ريرس تح قفن ىلا جرم اذه يريرس تحب

 ظئاحيف ىدعدأ اهل لاف ءابزاا ىلع لخ دو لبالا ق.سي سصق مد اهملا او راَض اذا يف > قلاوحلا

 و لفك ىلا : ترطن امناف او 200 الو ةميص ن 0 مف هتئمأ دف تق تا

 املا بوسنم عونصم هنا لبقو تلاق لاخلا

 اديدحمأ ناع ب الدنحأ # دو ماسشمم لادالام

 ادوعق ام> لاجرلا م أ اديد_> ادرا ور م

 رضف لحر ةرصاخ تباصأف هعم ةسدعأ ماكتالا ن ا باوذا 2 لاما ا لخد اماف

 59 كف رمناف تسلا لوط ع فل ل ناو اك وما يف هب ماكع هللاو رش باوبلا لاقف

 0 و رمع دس ال دي تلاقو 3 تصملب ليقو اهاَتَقق 1 يدعزن ورع اهاءةّتساف

 ظ ركب كلذ ءارسغلا لافو فسار انج الر ا ناك "يشن لك و ردع منغو يرارذلا تيبسو ةئيذملا

 ديز نب ىدع لاق اورتك أف هفنأ هعدج ينو هيدج نع وردم و دك م ل

 ان الا بط# عمل 1 - جلا عملا ا الأ

 انس امصع يجحتاي ةيذ #* ا ان ةبلا' اعد

 انيقبلا عم ول لوشي ناكو # أريصق ىصعو ره مأ عواطف

 ف ريصق عدج ر 1 س.اتملا لاقو ةليوط يهو

 000- اتوا تاخير 5 زحام مايآلا 0 نمو

 حاضولاو شربالا هلليق اعاو [ىعاش كلما ةعذح ناكو اه ا لواعا ةريثك رامشلا مل اذهيفو

 لوس يذلا 0 2 )و شرالا هناكم مش كلذ يحسإ نا مظعإ ناكو هب ناك صربل

 2 يرز.ر هلو ش * ارب يذل ناك كللاو
 6 قريت ضيبلاو » انقلاو تاغباسلاب 2#

 رواح نأ مامذ الو را 0 نامزأ

 رباغو ممم دحل ن » امزلا ريسغ مع يدوأ

 لوقي ىذلا وهو

 تالاهش ينو نمقر *# - را تيفوأ امر

 تاهمص ةزوعلا يذل م ما # 211 حاس ضاع 0-0275 نأ باش يف



 عاب
 تك 5" 5 1 -

 ا فرصنا هّشر ط يف 0 ا نال ل الو

 0 0 اديك فراخ اذا قع ىدرواالع» اياواف لحالا ىدت ةقب ةعدج كاد كهجو قة
 0001و وا هلازع نطاوفادر لوقلا لاق انزال كلت اه لاق ىارلا تكارت ةقدب لاق ىارأاام

 لويلاكاتاتسو ريك يطخ ين(١١ريسي رطخ لاق ىرت فك ريصقاي لاقف فاطلالاو ايادهلاب | 0

 ل ا هتيقلف .نورداغموقلا كب تطاحاو ك.دن>حيف تذخا ناو ةقداص ةارملاقكماما 57 ناذ ظ

 010 لحم تاكل اسرق سي قت“ الو كردنال اهناق اصملا بكرأ ريصق هل لاك هب تط امال

 ؛ الو ةعيذج باحصأ ل ودعت هب ت رثث اهروظيف ريصق لادعؤف لعشب لف كدوح نيبو كم 0

 ّق اضل ي رام مزاخلا لاَقف موقلا لو ف 0 ءلا 4ك رش ىلع أريصق يأرف ا ةءعدح 0

 ' تلابق تفقو مث اليو نيثالث ت رح 0 0 ا و ةدب ع 1 موقلا لوأ

 تقع دق هتلم ة*-اق ءاب زلا ىلع لكما هك 0 اكل ىهشا 0 عضوملا كلذ ىلع يضف كانه

 ا 21 لي. لاق يزت سو ع تا ذأ ميذجاي ت تلاقذ هيلع رءشلا ترفض دق ىه اذاف ا متح رق 3و

 ند كلدام لاو تلاق ىو ودع 7 يزل د ىلا عاب لاق 6 تاذ ريغ اكل 2

/ 

 ٍ ناعفف 0 دضعا ندحاعرا وت 2 تلاق مت نانا ن ٠ ةمش | مكلو نتا هلق و ساوم مدع

 ظ هل دا همد ل.س تهذ نم تسط يف تءطقف هش ا ل هيلع هتساحأف عطس 20

 ,اعإو هلخأ هعاجأ 6 ل 2 كَ 0 امو 0 لاو ليخال هذي 3 اق ا ند نءيذال مذجحاي

 ىرحمل همد لزب م 0 كلا ريغ ف هد نم طق نإ اط لاق نابكلا: نص هل ناك

 برعلاو لاق تامو ماخر ةناوط سا ع ةطق ه4همد 0 ل كردعتف صصص ىد ع خلا ف

 نست لاق لل نيف هراال اذ ف نأ ثدع

 لخلاو ةنحلا ءادلا نمد 0 + مهؤامد نذلا ني.هرادلا 0

 لاقذ يخوذتلا 0 ديع ب فرم ل ريصف يههو اهارد ف هتلعحو ةسرب ْق ه4همد تعمجو لاق

 '؛ تخانإ يدعغعن و رم ىلا 0 جرخف كاذب لف م برعلادن كيضالاو كم نبأ مدي باطا هل

 يتاف هل كلذ 'للدحف كلاخ راثب باطت نا ىلع كللا دونا فرصا نا يف كل له لاقف ةئيذح

 كرف مهمهيلا فرصناف 2 /او لاودالا ادنعوءاسؤرلاو ةداقلا مت مط لاق مالعالاو ةداقلا

 ريصق هل لاو 0 51 0 3 كالامو 2 3| هعبأب كا هلأ ا | ا 0 5 قردوعل ىتلاف

 داح ا تأ ذا لاَ ولا باقع ٠ نه عنما ضو فو لاقثا 101 0 ظأأ

 قاطن ام ع ريصف عددف رم أ تاو ور< 0 1 كراخل افلا ا 56 لاتعو رحأو 3

 ا ضراآلا روط ىلع 0 رادقلا برو ال ريصت# نأ لاق 0 0 تلاَقف ءايزلا ىلع لذخد

 0ك نل ىأ تفرع ينذاو ا يدع 6 ور 2 6 كل شغا 0 ىنه 1 171

 بطخ يف ريسي بطخ هلوق دنع ءاخلا باب يف لاثءالاعمم بحاصاوقاس دق ةصقلا هذه (1)
 فر هةدءدم <4ه هأ عجارئاف أمذعب َّق ةفأ ا أمقو 0
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 ورم نب صفح 0 لاق ينا>ث والا هنآ ىف ليلخلا انثدح لاق يديزملا ) انوا ١ ب ا

 يمخللا رمصل 0 ةعسر 2 ب د 1 8 زدجلا و هشلا اذه نا شايع ا ء ىدع 0 منيه نع

 7 هتقأيس ىلإ تدل م 1-0

 لاَقف 1 نمو نالحرلا لاقف .

 -- و ورمع اناف © يبس اركشتويفاركش

 لانو افيعاس فئار ل١ نم هللا و هنلل قنا روم ا اقو هس 2- هاماف هيلا اناا

 هللا هدر دقف هّتح 1 وه 5 ا اماع وه ال هع 5 ةيده كلملا ىلا يذهل انك ام ١

 باس نم اناس هتسدلاف هما ىلا هفريصق' هب هارسدب كللاأ بان ىلا اعفر اذآ ىد احرفت هلآ لغو لا

 لاق هار الف هلاخ ىلع لوذدلاب هنيماو ريغص وهو هإإ هبات تناك اقوط هقنع يف تاءم>و كولملا

 كتمدانمألاق اككح اكلف كا هبامدقنيذنلا نيلي را كآقو المماباس راق قوطلا نع ور 00
 ءارعشلا امهمب تب رضو ةريوننب م.تم اهرك ذ ناذللا ةعذ اعدن اءهف اكل كلذ لاق انش وى تيقام

 يلذطا ب 5 ونألاق لكلا“

 ليقعو كلام ءافص اليلخ #* اناق قرش دق نأ يماعت 1

 و ةاك مهدشأو اراغم ( مذسأو 0 كولما لِففأ م ةعذدج ناكو هريخ يف تح نبأ لاق |

 رسقلا نيعو تيهو ةقيو رايثالا نيب ام هلزانم تناكو قارعلا ضرأب كلا هل عمجتسا | نم كوأ |
 َن دا 3: ناجح كك رظلا نب ورم هعومج يف دصقف ةرياو ةيئاطقطقلاو ربلا فا 0

 0 ضفو هعيذجح هلدقف ا هةعو#ج ورم عمل نيلاوعلا ةلماع ن٠ يلم ماعلا زيوه نب زب عذي سلا

 تذاع ترتلا كول. اهو رغارا فان سانلا م ند 0 ا اوكلمو اولفنو

 نمءاحرأ تنبو ءاملا ةلق.تقو يف تارفلا تتكسو.تارؤلا "نطاش لع 1 يف مذ ايدل

 ءاملا ت دا مث اهحال ةئيدع الصتم ةيربلا يفرخآ و تادحوقفتلا كاذب الصتم سلكلاو * ونالا

 لع تعح أ اك مكحتساو اه سع] ان عمتجا اه اف قفتلا تلخذ اودع تفاخ 1| تناكتف هلع

 و مأ هباف هعذ> تونعنإكنا م زحو يار تاذ ثناكز امحأ اه ن تلاقؤ اممبأب را ةعدخ وع

 نفق .:ن رد غو لاحعس ب 1 كل ةيش الف كب رفظ نإو كر م تيصأ ترفظ ناف د

 ككلم يه. و هيحوزس نأ قف تيعرردت 5 كنا هن ءاعأف هيلا قانا نكلو كياع مأ كلأ نينوكت

 ماا طاب ولا يع ع رطاخم الب هب ترفظ لعفف رتغا نا هنال كلذل ك. 0 ركام علا

 0 ةلقو اءاطاس نم فعض ىف اهءاو هدإس اهدلب ةلص يف تبغر دقا ما هل لوش ة ةعدوع ىلا

 5 كِلُذ لصو املف كذم ىلا اهكلم عجو ام اع لاقألا هاو هريغ وع دج ملا ]3 ايلا

 | ور هك ن كليعتس نإ ريصق الإ | رين ام 0 بوضص ل 4 هب اا رواشف هف ععطو هفكيتش |

 ك0: ام ما اااامامالالالالملالالالالالالالازذأذ]ذ]ذ]|]|]|]|]|[ذ ]1 1 1 1ذ]|1|1|1|1|1|1 | |1|1|1|1|1|1 | | | | | | | ||||+(ر(ر(ربر|ر|ي||1>111 1 1 1 1 | | | | | | | 11 ///ااالا

 ا
 ا ةقداص تناك ناف رضاح 0 راف ىار اذه لاَقف 2 نا: ةراث نا لاله نا سن نإ ةيذح نا

 | لقاةجنح قفا 7 إو أ 7 قا و ودقو اهامح ف عقتف ل ند 6 اللف الإو كيلا ليقَتلف



5 

00 

 لامالا اذ_> نم 0 ةغاضق كلل٠ نم لوا ناكو دزالا نم هلصاو شربالا ةعذح نا ا

 ار مْ نم مالغ نع ىل رك ذ دق هئاسليلل ًاموي لاق عمشلا هل عنصو كولملا نم 5
 قارا وا وتاج ماي امقااو ل نان دك هيلا تدع ولف ا فو دا َه

 مقلي وط ةد 1 ل دا راام هن لمت مدق | اف لعفف هيلا ثعبباف كالملا قار 0 ل

 يدعغايهلت اقم أس 5 تح هس اك 7 ةعدد تحأ تالملا ه هش ,| لضساقر ا هيلع 0 1

 كجحوزي هناف هيلا ينيطخاف را هنم كدا اداك اند كاملا قعاو مول جزناف موقلا تيقس اذإ 27225 جيو جا 2252ج 7 7 2

 تلاقف اهلا ربخلاب مالغلا فرصناو هحوزف ايطخف كلذ مالغلا لعفف لعفوه نا هيلع موقلا ا ١

 ران ١ لاق يدعاي راث الا هذهام ةجذج هل اقف قوللاب احرضم ادغ حبصا املف لعفف كلهاب سرع ْ

 عرسأف هزيمار > يدع عفرو ضرالا ىلع بك اورخنف لاق شاقر , ل مج لاق سرع يأ لاق لا ردت أ

 حا لأ ينكر لف ها نذ ةو سسحي ما هياط يف ةعذ> |

 ناجح مب م تديز رجب #3 ىويدكت ال نئاقرر رون

 نود لهادي فود مأ # دل 5 تنأف د عل 0

 هنم ا ل ىلع ت ا.تشاو هرصقيف اهص>و هيلا ةعذج اهلقذف ع را 0 لي تنلاق 3

 هب اف هلاخ هنرا ّ هلثه ةودك هتسبلاو هنرطعو هتاح عرعر احلف هتيرو ارمع هتسو امالغ ظ

 مهممجرخوتأكأ دقة > فد لانرل مب ناماغلاج ر> بصو اذإ تح ةدوموةيحم هئمهياع 0

 [ماضا اذإ و اهواكأ ةب ةيسطلا ة ا اا اذإ ناملغلا ناكف ةضورهف هل طسف ةعذج جرخ دقو

١ 
 أ
| 

 لوشو مىمدق موعم وهو نوداعتي اولقا مّ اهأ ا اورمم ْ

 3 لا ءدنيواخ لك دا * هبف هراخو يائح اذه ظ

 ةميذج لزي ملف هتراطتسا نا نا مث ناكم لكب هنم لحو هباق نم برقو هابحو ةعذج همزنلاف |

 ليقع اهدحال لاقي نالحر ليقا م هد كف ري هل عسل ملف ةىبلطا يق قافآلا 00 ظ

 ظ ور ما امل لاقي ةنيق اء-معمو ءام ىلع الزنف ةيد كلما ناديرب اهو حاف اك كلام ند.الاو

 00 تلو ءرانطاتلاط دق رعت لج لوقا ذانالك اين اهق ايفا لس وار دق ترص

 رحز» سلاح ند ْ' اعا ا دج طعم نأ تلاقف هدي دم 53 : اكحاف اًئش قرا 2 ناكلا

 ىدع 0 2 لاف اهد 30 و تا ند اهيحا ص 0 6 10 اماسراف اعارذ عسا

ٍ 6« 
 تي 9

 يعل اها ري س امكلا ناكو * ور#<+ ما ع نا 521 تدم

 00( انىحصت ال يذلا كدحاصلب »* قاردم مأ هداك رش امو

 0 وؤردعأ نعش اذه نأ ةاورلا ضع 0 دقو رك هناتك 2 قدسا نك 0 مف كيعم هائغ

 ا
 00 ماانع نب كلا تابص ةراويشملا ةباورلاو موثلك نب قر ةقلعم نه ناتيلا ناذهو 6

 تديلإ دعنا و ( وج نع ناكلا قابلا نيصو برعلا ناسليف "لاق كا
 هديك 5 11 د حج تم هس حج بج و دمج تسلل صج د دع 7972-7222 2-2
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 (هة)

 ىللهو كلام نم | 0 و لاق كلثم ناك لهو هابإ كتب لثم كبح كلام ناك له رع هل لاق

 هغابف مئانغب ينوقلأو دقا!اقانو ىودشف برعلا نم يح ينرم-أ دقل 7 ؤملا ريمأأي هللاو كلام غابأ
 5 نقع ل 1| رظن اماف مدان يف سواح مهو موقلا ىلا ل تح هتاحار ىلع لءقاف ىربخ

 ل زنا ةلاوفمهدشن أو مم >ءاضو مهداحو م ماع 10 5 + 0 تف حو يمهيلا لد هنلا موقلار اظنو

 لاقو 1 0 3 2 لك 0 كرف مي ىدقتل هولا مهؤادغ رضصح و 0 مانام 7-2 كلل

 ا اءأ 8 ماءطلا ن نع هذبإ 0 ل يال انيديأ نيب ىتام لد>رو لكأب نأ نب حل د

 ءادغلا ىلع موعم ينوساجأف يف اؤاح 3 ينوا>و 0 ّد> يدقىلع ءاملا اوبضو اة موقلا كلذ

 ال نقلا ىلا هود نأ كب حايتا ها انف ه2 15 اذه مر نورت امأ مه لاق انزككأ املف

 نطب 0 ناكو ناعتلاض 4 2 صو ىلا اللا 01 0 ينيف ثب 30 امو تفصو م6 ناكف 0

 دوعسمنإ ندخل نب د ا ىتتعلا رم ل دما انثدح لاق ىلع نب نسحلا 0

 ىلع نك تنام اضا ربا اذه تدحوو يؤرملا قى نا ناو نم نع هب 2 نع قرزاا

 3 أ ةريون نب مه :1 لاق كاشل نر د كك ىلذ ونلا تمم نب ىلع نع يواعلا ةزمج نا

 ملا ةأعا جوزيف م 20 ةيش هش نوكي ادلو قزر 1 2 تدور ' ولف م تاق دق ثيب ل

 لاقو | عةلطف 0 هظاع 20-5--- . هلم> ةلكو هك لع ل 0 ةدكس 1 هقالخأ ضرت 0

 كراف لع م !يلال الد ا - 1 ماحف 0 م ناح 50 لوقأ

 كالأم ع ءل هدو انيلع ريسأا # 0 0 ا مرصلا م 1

 هلل د 51 لح لاق داح تت ي- وع آ دلع 5 ل> لاق يوحنا يالديصلا ز ةمح 5 دري( ينربخأ)

 نب معن نع دو املا نب هللا دنع نع اص نب هيوءاس نع ةيواعم نب 2 ينادح لاق دعتسى ا نبا

 اامفوف ىناعأ ام مل ضع 5 ةئدملاو 2 ناو داي زلاو ةدعاط 7 لاق يزارلا ورم يأ

| 

 ا
 ا

 أ
 ا

 يي 0 امم و تادءد تا اسال اناجسمت ينا ىعأإ كلحيأام ال مو لدحبعتف هاقيسدل الادعمتو فئقوق ىضعل

 تؤ ا ملسو هيلع هللا ىل< 2 باحصأ, ردغأ ىانلا ىدعأ يف نهم هللا الا هلاال لاَقذ تفقوف

 تو ند ةدياط لاف ا :اعرا نأ تدم اف ةشح ولا 0 53 7 005 59 لأ تببحأف لالّيخلا]

 نم ك كحل قف ى 5 ضعب تاه لول رع امال دّقإ 6 ةحاتم لاَقف ةرو 0 مهم ان لاق '

 كام اخا ىش | امأ هللا الا هلأال تااّقؤ يبد اهذشت ىلع ل عضا و وه انيق كلا 0 ءاكلا

 لوش ًاعناف

 «' ككلاح خ أي ارحل كلا 3 « اكلا : ومال ايل دل وف 1#

 3 0 ه4 ١ د ا 0

 ا ةعذد وهو كلما شرلا ة ةعيذج ىميدت ينءإ هءاث#ةيقح ةعذج نايا ا مهتم لوق يف نم امأ

 يح ا ناملس نب ىلع هب 1 كلذيف ريا ناكو ىدسالا نائدع سود نب مكاغ نب روف نبا

 ةاورلا نم هريغو يفرشلاو هسأ ن 1 ء يلكلا نبا رك ذو بيبح نب دم خ نع ىركشأدمدي لا ل

| 

| 



 اندر تال و م ا ل وس يلا
2-3 52-7 20000 

)58( 

 000 2 0 نا درع نبدأ (يرخأ) رتح نع ىطسواب لول بقت تانكلا وأ نور ءانغ
 ! نار نب دحأ : ينبدح لاق يعاضقلا ليع.سا نب نسما انثدح لاق يرصيبلا دمم نب نسحلا انثدح

 حيصلا ا نب رع عم تيلص لاق يدح نع نأ م”دح لاق عضوع معلا ن م ناكو ىدمعلا

 هد و هنن 2 هلوق ةهدكرسساف ةرروو ” نبا مهتم

 اعورا تالا ناطيمربع ىف + هان تح لاهل نفك دفا

 هل وو ىلا ع 6
' 

 اعداصتت نإ كلو -_ رهدلا ند نإ ة.قح هعدح "0 2

 021أ00أأأ1ا010]0]0101001010 ]0 010177”

 أ لاذ كاخأ هب تدب رام ش 3 0 - قرأن نعش ندد 32 0 0 اذه 0 لاف

 ا 0 /ام كوذ-أ هياع تامام ىلع تام ا ناو مص

 لوقي ر مع ناكو لاق مهتم هب يا نعام دع :ىخأ نع ا يق انعام مع لاَقذ ديل ولا نإ

 ا لاقف اذه نم لاقف ةوا الا را لجرب وه اذا هتالص نم لتفنا املف

 هزي أ ىلع كدحو نهم م غابام 0 ليقو لاق ديز يحأ خر , تأ نال قالا ةماملا 0 ٠ اصلا

 ظ (فربخأ )أقرت اق يس أ ى 7 لق املف ةئس نيرسشع ةعمد اهنم تراطق ف ّقع دحض لاق

 0 لاق يرببزلا رولا درا لاق ةيش نب رمع امدح لاق -- ؤيزءلا دبع نب د

 لش ةكم جراخ ىثبحلاب ركب ىلإ نب نهرلا دبع تام لاق ةكيلم ينأ نبأ نع قحال نب هللادبع
 ةلممدم تااقو هربق ىلع تفق وذ ةثلاعتمدقف ك6 دو

 اعدصت, نأ لق يح رهدلا نم # ةيقح ةعذج قايد اكو

 اعف ةلحل دا كوطا 4# كلامو نك افرع ال11

 0 00 مهاربا ( 10 211 فاتر رام كليم ولو ته نع كدا كترضح ول ا هناوااما

 و لاقف باطلا نب رم ىلع لخد ةريون نب مهتم نأ هيدتق نب سم 00 ؛ هللا دنع انثدح

 ' عرلا لقتعاولافتلا لما بكرال كلذ عم ىناهللا 1 ريمأإي لاف كلثم كباحأ ىف يرأام

 | هاراملف مهنم ىنيدفيل ءاخلاكلام كلذ ىحأ غلبف ةرلهاجلا يف لهت ونب ين رسأدقلوت ولفلاةلءشلا سبلاوب 1 1
 ينادح لاقزيزع اادمع 000 5 كح مهن ع افمهدحو هلا هلا ج مهب موقلا

 اكلام هاخأ يثري هلوق باطلا نب رمع ةريون نإ مهتم دشنأ املا ولاق ةلعأو هبا نع ىلكوللا

 اعدصتينل ليقيت> ىهدلا نم # ةبقح ةعذج ىئامدنك 0

 اعم ةل-يل تبن مل عامجا لوطل *« اكلامو ينك انقرشت املف 0 *

 كلام ىنتكر حيل هللاو هنا لاقف اكلام تيبر ام اديز ثرت مل مل هتع هللا يضر رمع هل لاقف دحم ف



: 5 ) 
0 

 0 و ينمدسو مالم نب دمع لاق هلت وأ هبا ز”الف كلام كان .ع تلون ناماس

 | | اهجوزت يتلا كالام ة ه>وز ىنعا ميغ 4 -- 50 هللأ دع انأاب ّق لاقف 5 لا يفةب قل

 | مهتم لوق دلاخرذع نم تءمسام 2 لاق افاق 8 5 1 هنا لاش ناكف هلق ١١ دلاخ

 ع ينئدح لاق ىثايرلا انمدح لاو ىديزيلا ) اذيخا ) دلاخ ردع ىلع للد هشفأ دوشتساإ ل هاخأ 1

 ا 1 مث حيصلا ركب ىف عم ١١ هريون نب مهتم ىلص لاقير راصن الا نع ع ىلجبلا م كلا نب دمي

 7 نايت و 52 ازالا تم نا 200 حايرلا اذا لستقلا معأ

 « ردغيمل ةمذبكاعد وهول # هتلتق مث هللاب وعدا

 لاين الو ةوطحلم هللاو كك 101

 0 فيقع هلب امش واح د هيادر ا ءامودعفلا ومص: ال

 روت قراطلا ي كَم معللو #* ريساحو تن اعردلا وشح معنل و

 "لعد ويتع لاق يا رم لا قريخا هيلع يع ىفعإ هسولا ة.س ىلع ّط را 5 هثع ا ىد 03 مث لاق

 ف ءاخأ ةرو 1 م.م ر ىذ لاق ةلذءاخ كا روعص نع ىلحبلا را نب دمخ يف نا هد لاو ىئايرلا

 ا ةلدللا ف كاع || لما 52 ناك لاَقذ انا 4ع واج ا و هخأ 0 ا 1 هأ ليقف ةئسدملا

 حم ءف4لا 3 < رورؤلا سرفلا دوش تولفلا ةلمشلا هيلع نيج رضضملا ا »لا نيد هلهال ىعدب ةدرابلا

 نأ هريغو يئاطلا رد 20 باديح 0 زيدل ع ريهز 0 لق [ةرح لاق يدذديز را قر م ظ

 ب ل _-__ ع ب

 هفدو هفهنفكو و 2 دلاخ هلتق ال ةريو نإ كللام ءالشأ ع 2 ىف نفذ احر لاهم 0

 مد دامسع 0 لوقرهفق

 امجوأف اق 9 مم ل 1 « كلام( 5١ نيبأت 7 اموي رمل

 طورأ(#) تايش ثلا اطم هر قف# نادر تح لإ 3 دّقل

 كوخ 0 نيآف لز 0 كا م.م ف 200 رتغافل لقو نكح . ١, لهدلو م

 ورا س رغل ١ ىنحن ولافثلا لما 11 دارمدلاو ؤزالا ءاَذ ةلالا يف ىحا هللاو ناك لاو كلثف
١ 

 مسلسل 2252210106002 1 ا را ا م تس م ب يس ا حم حل

 زيزالاو مح بلي 2 هع 4 د نت دا : 0 وهو تولفلا ةلحشلا 4 ءاعو ليقُثلا حمراا هدب يفو

 5 0 دعرلا تود (م | د نه ةاند 4.4 ءاب أءيسو 100 انين ىلوالا ني زو ةز.طا حشفب

 كلاه ىورو (؟) 4 رلاةدازملاو اهسال فاتكا وع ايش 3 تولفلا ةاوعلاو دايقلا عنك ىذلا

 محم يي هع ساس
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 كلانا دهش ن م نطق وقر >9 [ول“ واو اا و ل اناذأ أودمَسك 5 اذاو اوه أذا مهولاسأ

 ” فل رداع ناك دقو ةياسم ينب وح يار نب ث ثرخلا ةمسأو ىراخألا ةداتق وبأ مال الاب ظ

 موقلا ا ل دلل < مهوعار موقلا اودع 6 مها ثدحي ناكو ادبأ أاهد ع 1 رح فيقال ١

 انيلص مث اولعفف ها لا اومضف نولوقت اك م .:ك ناف مكعم حالسلا لاب اق ملل انلقف لاق حالسلا

 هيلع هللأ ىلد ىن | ين 00 لاخأام ا وهو : لاق هنأ هلق ّق و معلا 5 ناكو اولدو

 طا هقنع برضف همدق 3 انحاص هدعتام 3 دلاخلا290(١) دك 8 ناك دقو الإ مو

 ادع هللا ودع لاقو هنع هللا ي خر ك نانعدي و ماكنت ب اططا ن < مهلت و غاب اماف هبا

 ءابق هيلعو دحسملا لخد 0 دلاخ ” رسال صار 0 "قا ىلع ٍ

 عراف ر مع 2 ماق 0 لد نأ اءاف 0 00 دق مداخل أرحتمم ديدحلا 0 هلعو '

 1 0 ف 2 عار كك 0 5 ل 0 5 0 ديلولا نب دلاخ هملكب

 هنع يصر نيح دلاخ جرش كال هةبردح يفناك امعدهل 5 كيف هرذمؤهنلا وت دعاو ريحا را ْ

 م و مانب ب يفا مل ع ++ سملاوو سااح رم و ركب وب د 1 ل 2 هيدا لان ملا له اقف: ا د[ كلا وقح كلاج درع 7
 ريرح نبدحم لاقو ىدسالا روزالا دنع ةروون نب كللام لو يذلا ناكو هك لخدو ةملك 00

 ةيشنب رمح نع ديز وبا يور اذكهو روزالا نب رارض ةريون نب كلام لق ىلا يلكلا نبا لاق
 سو هيلع هللا ىل» ى دا ىلع ةرون َى كلام مدق لاق مالاس نع نع ةفءاخ 1 نناعأ

 مم

 ملسو هيلع 2 ى د يلا 0 أءلق 6_0 يب هموق تاقالس هالوف بارو نك د
 7 ع

 يعشاحلا سباح نب عرقالا هملكف ةقدصلا لبإ نه هدب ىفام قرفو 0 دعحي يلف ا

 كدي يفام ةقرفتب لحمت الف ايلاطو اعاق مالا اذط نا هل الاقف يعرادلا دايز نب دبعم نب عاقعقلاو

 ينارآ دقو ناحرحر ةقريب * يدنملا معتلاب هللا ىنارا لاَقف

 ينادحات عربقالا تل .تاصو #4 مع يف ةدوغ نبااب ىثع

 اًضيأ لاقو ورع نب رارض 'تقب ةذاعس غو عاقشتلا 1 يفد

 دغلا نم "يحي امف رظان الو # فئاخ ريغ مكلاوءأاوذختاقو

 دمحم نيد 0 انفو انما مناك فودحا ضال ماق ناف

 هيلع هللا ىل<ين يف كي.حاص كرما اذهبو دلّ لاق هنأ لوشي ادلاخ رذعال نه مالس وب لاق

 هب رعشلا جو 0 رع انغاا ىا وهلا لو ادلاخ رذعي نمو ةيسورفلا هذهب دا رأ هلأ سو

 نا تملع اما دلاخ هل لاقف ةاكزلا تود ةالصلاب يت !"ينإ كلام لاقف ناكلخ نبا ظفلو )١(

 دلاخ لاق كالذ لوب ك.يحاص ناك دق كلام لاف يرخأ نود ةدحاو ليقنال اعم ةاكزااو ةالصلا

 دلا> هل لاقف اليوط مالكا الواح 2 كقنع 20 هدأ تير نقل هاو ًاحاص كل هارتامو

 كذقأل هللاو كالت دعب هذهو لاق كلحاص هل سعأ كلدب 1 لاق كالتاق يا
 ركع عسا 222222022222042



 1 9 . "دي 3 0 00 5 0 5-3 720 0 يم دك ل ولا ا هو ل ا ا ل اخ تدم وسب

 تجني 24 هوا : خلل
 3 كولا : كئيب نس ةوطدو رحت 2005 57

: 00 2 
 هةموو دم

 م

 ( "ه)

 نا وممعاو |1ذكف [وما موقلا ندا اراك اونذاف ملز اذا 6 مهاصوأ مف ناكو هولا

 مهوملا ف ماللس -الاةيعادىلا كوباحأ ناف ها و اثق رة لك اولتقا مث ةراغلاا الا 'ي ث اللف .اولعفي .

 رش يف ةريون نبكلاع لاخلا هما ةلك الو ةراغلا الإ * يث الف الاو مهم م لق ةكرلب اورقأ مه نأ

 ةداتق 5 موقو مك ةيريسأأ تقلتخ و رفعحو ديبعو مداع يفإ 0 عود نب ةماعلا ينإ نه هعم

 3 ال ةدرا هلل فق موسم نع مث اوفاتحا أملف اوادو اوءاقأو او دق 0“ دهش نم ناكو

 اولاق اذا داك هل ناكو 5 1 اوئاد ىدانف ايدان» دلاخ سحأف ادر داذؤز كاكح و دش اه

 دبر 3 2 . اذ 0 نه هوئفدا مهريغ هغأ يفو ه هولتقأ ىنع٠ كالذف هوئفداو لحرلا انأفاد

 اذا لاف مم اوغرف دقو جر ةب ةعادلا دلاخ عمسف الام روزالا نب را را لبق ولسا ل لئقلا

 تح ىخضهو دلاخ ءريزت كالعع اذه ةداتق 5 لاذ مف : موقلا فلت>ا دقو هلاضأ اع هللا دار أ

 ِش هيلا عج 3 الا ضرب 00 هق باطخلا 006 هلك ىح 1 ه.اع بضغف 3 أ 0

 اهر "ص 3 اهكرتو بأ ا ا مت م مآ دلاخ 7 2, ناك دقو ةسد- لأ مدق ف جد هعم لزب م هيلا

 ق>و ًاقهر دلاخ فيس يف نإ ركب ينال رمع لاقف هرياعتو برحلا يف ءاسنلا 0 تارغلا قا

 هيه لات هيعرد نم الو هلامع ند دشال 2 وأ ناكو كالذ ند هيلع 00 هدلشإ لأ هيلع

 لعفف هياع مدقب نا دلاخ ىىلا 5 كلام يدوو دلاخ نع كناس لا عقرإف اذ لح ا اذ لوات رمعاي

 2 دو كالذ ٠ نم ةياع سرعت ب رعلإ تناك. يذلا موز“ لابهقنعو هنم لك هردَمُف هريخ را

 3و رد واولصو اوماقاو ود 1 ةبرمساا ند موق دهش لاق هنأ نع ةوسع نإ 8

 0 هيبس يف هيلا بلطيو همد ر يب ابا دشأي مهتم هوذا م دقو اولتقف 'ي "وع كلذ 6 هنأ

 نه 11 نمايإل 0 ًاقحرأ هيتس لل 0 نأ دلاخ يف ر م هياع و 8 درةل

 بيعش نب ولا 9 ا قدس نب لع 000 ) نيرفاكلا ىلع هللا هس ًافيس 0

 ل رمش ىانل 0051 م كلام ناك لاق ديوس نب نامع 3ع ةعدد نب فيس ن .

 امو تدعضن ردقلا ناق امكلام الخام هن رعت 4 انلار اخ تتلصاف الا قا ا اق مهسؤرب رودقلا ٍ
0 

 | ع م.تمدش :أولاق كلذ هنم غاب نأ راثلا ريع : ف رشا عشا قرا هز 50 نك ْ

 هلوق يفعل هصمح ركذ باطلا نا

 0 تايشعلازاطيم ريغ تف * هنادر تح لاهمملا ن :.فك دقل

 دمج ينئدح لاقريب زلا انثدح لاق يدبزبلا ( ينربخأ) عيذ ينعاأام امأ لآ مهتماي نأك كاذك 1 لاقف

 قا ن دم انندح لاق دما ْن دمح | هيشدحو باهش نبا ن ء ة.قعنب ي*ءو* نع حي ف نا

 2 1 » ناك ةريون نب كلامنا باهش 2 !نع هع ي- 2 نع 0 ف ندم اي لاق يبيسملا

 هءاوشملا رانلا غلب نأ و أمفام جضنق ردّقل ةفنأ لمدف أ 9 صم أ هلق 1 الا ناو 1 رعش يللا

 َن
 ةحاط نع ويس 1 ا لاو للم نب دمحم 00000 لاو نبومع ندع( قوش

 نأ هديع يع ص ناك ركب انأ نا هنع هللا ىضر قيد صلا ركب ينأ نب نمر دبع نب هيااوساا 1

 قحا اهأ نع اوكسمأ اذ ةال_صلل 80 اف مه سانلا رود نم اراد مد دثغ اذا نأ هشويح



 و سس ل1 ايو دسك لاوس اطلالات: هلو دلال لااا قمل

 00 رسوب رازت نب رمخ٠ نب سادلا نب ةحاط نب 31 نأ م نب ةانم

 هل لاقي هدنع ناك سرفب كالذ هل لبق را ا ىذ سراف هل لاقي كلام ناكو راوذللا اتا ءوحا

 هعلاقو ضن يف دافعا قو لوس هفو راخخا وذ

 متاشالا هلاوطا تاف امي #*© يتعرض ورا ا وذ يالف يلي رج

 ؛ ءالبيخ هيف تناكو ا ىعاشس راف م نب كلامناك لاق مالسنب دم نع ةفياخ أ ) نر (

 ١ حاطبلاب ديل ولا نبدلاخ هلق ةدرلا يف لتق كلام ناكو لوذحلا هل لاق 3 ةريك ةملاذ ناكو مدقنو

 هقنع دلاخ برضف ملسم هلآ ر 0 مث اهمبتا حاحس تأت اماف حاطبلا امقم ناكو ركب ينأ ةفالخ يف

 جوز .هنالىراصتالا داق وأو باطخلا نع مهم ةباحصلا نم ةعامخ كلذ يف هلع نعطف ا

 ا ةدعي هنأ عا جوز املس هلق هنا كالذل مم او او ةيلهاحلا ُِف اهاوهي هنا لاقي ناك دقو هدعب كالام أع

 0 يحي نب يرسل يلإ ب هك لاقز ىراطلا "رد نإ دق هروب .ني كلام لت قلاب ( انيدح )

 1 ىلسهللالوسرنأ هي 50 نع ةيطع نب بعقصلا نع ار نأ تفس نع تلا مهارب آن تنعش نع

 تأ.:امولاق عد ينب ىلع هلماع ةريون نب كلام ناكف مع ميك ىب لع هلاع لادا ملسو هيلع هللا

 ىلاهتعدو ة هةر ن كلامك تاسار ةريزلا نم تراسو نافقع نب ديوس نب ثرحلا تنب حاحس

 نمم كنأشف ١ تلاقو هتناحأف مم ىف :ب ءايحا ىلع اها و اهوزع نع اهاهعو اه احق ةءداولا

 باذكلا ةءليسم اهوزت املف مككلم وهف كل» ناك ناو ع كاف ااسعأو تاز

 ص 2 راف ةماعلا تاللغ ٠ ا اع لل. 1 و ةرب زجل ىلإ : فرس (١ لخدو

 5 * ةلظاح ينب دالب يف قب مو حاطبلاب قحلف ءسمأ يف ريحتو مدنو ةريونن بكلام دئنح

 فس 01 عاصإ 02 ام ريحتم هلاح ىلع وهف ٠ حاطب لانهيلابساب امو ةريو : نب كلام سعأ نم هىتبام

 ريسملا ديلولا نب دلاخ دار أ ا الاق بيعش نب رو دم نب مس ءاقلا نع فاسو ن لهس ىئدش

 ةريون نب كالام ا ماعو نزحلا ود حاطبلا ديرب راسف اينغو نافطغو ادا أريتسا دقو جرخ

 ائيلا ةقب الا دهعب اذهام اولاقو هنع تفلخمو دلاخ ىلع هراصنالا تددار دقو ءرمأ هءاع ددرت دقو

 نإ دلاخ لاقف لمعت امانا نكن موقلا دالب انأربتساو ةمهاربلا نمانغرف نحت نإ انيلادبع دقف

 باك هلينتأي موا هنأولو راخالا 2 , ىلاو ريمالاانأو ئضاتدا كا دبع دقف اذه مكلا دهع نكي

 هنم ل سمأب انيلتبا ول كلذكو اهزهنأ َىَح هءاعأب ىناناف اهب ةحماعأ نأ ةص 0 0 3 ”رغاالو

 ا ناو انام د ةريون نب كلام اذهو هب لمحو انهرضكام لضفل عر عد مهب هيف ايلا دهع

 اومارتوراصنالا تمربو دلاخىغمو مههز < احل مه نيمباتلاو نيرجاهملا نم هم نك

 ىلع اوعجاف سانلا م كننتحيل ةيبصم يا خلوف ومتفر 0 هنإ اريذع مويلا ثتاصأ كل اولاقو

 ادحأ 1 العلا ق ا يح 1 موب اول ت> موماع ماقأف الوسر هيلا اودر>و دلاخم قاحللا

 نب ديوسن ءديوس نبا 0 5 ىئاقفثلا ة ةرحس نب ةعذج نع فيس نع بيعش نع يرسلا لاق

 مطاو“ ايف مهةرفدق مكام ا 1 هءاع دج ل حاطبلا ديلولا نب دلاخ مدق لاق يجايرلا ةيعذملا

 عن ماو بحي ملنءو هوملاسف تاحأ 8ث مالسالا ةياعر 0 ا ب مارال ع عمقا عمم اناا دمت عامجالا نع مهاعو



0000 
 اي ل 172 721750227 2 1 11 5 2 2 جين 0 هش ا طا تح ها ها ةتاطسات لطشة نتا 5 . 2 خ : -

 دسأن م“ ماوعلا سدو ازهص * هيلع بالمكلا روض دلل 1
 ييفلا كاةف كلذ ناك دق رهعم لاقف'

 ددهلا يف ريغ تسدح ةمولظم # ةفرقم ري- د ةلياس اهه 3

 يتفلا لاقف اهريصو هللا ا أ م
 دلت مل ىهو هتقراف اذإ ىوس * اهحكنم راع نم انلان ام لكف 2
 حاقالا يأ تذيب ةليح نافباطخلاىنب رهص هلوق امأ ريب زاا لاق ةيغرلا كلذ يف ل> و نع هللا ىلإ عن 9

 0 تيب هيد نان ءايقا 1 وسل < نب مصاع هل تدلوف باطخلا نب رم دنع 5
 ابيبخو راع 1 هلب تدلون نب رلا ب كاد 2 ةزجح نب ىحم د :عءاتناك ةيقع 3 هللا دنع

 أ ما تهر 5 ريدهلا لاق لاق بعصم ىنثدح لاق ريب زاا انثدح لاق ءالعلا يبأ ن لع ) ا

 كلذ دعب ةيراح اهنغ َّ ” رحبلا قالي | اب ..ال وسو ايل تلا ميدقلا ءانغلا ا اناس رف

 مالاَش !ارطماب كد اع 3 « اه ماع رطم ان هللا مالس

 لع رفح الع يدلاو لاق ةصاخ رحباا يقلي ه.قايل كك ىلا ادرفم الوسر هب اولسرا اذه تلاقف

 3 هل وك اج نوم ملا هنأ 5 مايأ ت تاوصالا هذه ن٠ نيمالا دم ابا ىلع ريطتلا اذه

 مدل جرتح كلم انجب ١ ا كا 0000-
 هزات يرتكب امو ثردغَم * هناكم اونوكي قار مه هلوق اهمو

 هردابآ لوحيملاك نسا :تليفاف دج :دلاخ لكي تحت ارهر تاو

 ومحل قس وهأ رسغلا ض٠ كسانح « انضطع قيتساف تيفا رذتم اا

 «© رس وع

 اعدضُين نقل 0 .قي>نهدلا ن ما# هيقح هعدج ينام دك انك

 امم ةليا تون مل عامجا 9 « اكلامو ينك انئرطت املف

 دبل 2اس ا نو ةرو نب ممل هشلا [

 م7 هلدعمو كلام ريخو هر انو مهتمرك د 9م

 دب زنبكلامنب ةلظا> نب عوز نب .ةيلعأ نب ديمع نب دادشا ن(0) "1 ةريو نب مدع“ وه

 )١( ةلاتعر ةريون نب كلام :ناكو ناكاخ ناكاقؤ ور لدب ةردغ نبا يراشالا نيا لاقو '

 ن2 ءزنغ وا هس قستناد لعن كملا هفاقر نا اهدع] ناس وح ةفاهزالو كولخا فر دان |
 نيت رظنيف“ مكحلا ساي نع ماق اذا كلملا فاخي نا ونهو لبن ىناثلا عضوملاو سنالا عضاوم |
 كلك الوهن هو اديك الر ونادعسلاك الو يم 8 'لئال ما هب ير فرقا 2 هدعل ناك | ْ



 3 "و 1 ع ا 0
 د 1 0

 را

 ممر ١ مس ت تحن ذف لعفف دا قاف دما هلت امث مهشرط ل انزق مك ين نم لحر

 جلت يلا نع أ هل وسلا دورا يحل انك ءزيإ ف اهنوزا ةاكو ساما ندد نه تناكو

 0 3 رم نع اكو ريتك نما كلذ ل * جارت ةملع تحيارو هناعرو 0 تولوا

 لاَقؤ 00 ا لأ قف وره تل مهد ا ق ناكو هنيع مح 0 صوخألا

 35 ١ هتحوز تخأ ىلا اع

 مالسلا رطمابكيلع سياو * اماع رطماي هللا مال

 مهنيزجح تح قافتي سمالا داكو هوئبو رطم هيلا بثوف هعبصأب رطم ىلا راشأو تايبالا ركذو
 اموال دياب هم تيدا اديه اتيدح يذلا دش نب هللا نع نأ كيان ندد لاق ريب زأا لاق

 أس نأ 1 | نع دامح انمدحت لاق ى و نب نيسأا ( 0 ) رطم ة>وز تخأ ةم.عا ا

 هلوق وهو ةديصقلا ىقاب 1 ميك نب ةائم ديز نب دعس ىب ىدحإ اهجوز“ قا صوخالا

 مامر ها لو 4 ورم م 3 0 :

 ماظعلاو لصافملا اطتوم .# هناع 0 ةمادم ص

 ماعقلا اه لع اراد ىتد * 1 1 كدالب ن٠ يناو

 لس وا دج يناس قرارا

 مامطا كلملا افك ناكل * ًايفك الا 0

 ةعامج نحو ا 5 : نم ناك هسا 7 ينأ ىلع تأرق اح لاق لاق نيا ) د (

 هبوهرهظ هنم ادبدق قاح ءادر هيلعو ناماسنإ نابأ هل لاش راو> بحاضاتل راح ىف نيك: ف

 ا رانا د ءازاق دراج 0 ضب لاق ىض“ اماف مالساا هيلع انددرف انيلع سف راثآ
 ليل ا: ىلا» ماو هتف ردت ا اعلق 0 اي ل

 . مالسلارطم ايشياع ل .« ابلغ رطماب هللا مال

 عجر 0 ردا 5 را يف هلوق ند ريا اذهيف يرجح اه لثعو رطم لاو مثأ موق َتأَقف

 بوعا نا 2 نع ةلاضف نب دمت انثدحلاق ريبزاا انثدح .لاق يم رآا ) نا ( 0 نا هل

 رمعم ايتسأ ىلإ ماع ىأ ن , ةلاغ < نب .هيلادبع تنب مزح نإ ورم نبا ك2 نب رك 1 بطخ لاق

 0. اهدشلا فوع نينو رى نم ىفل لاقو:انانبأ نمو جالا لاقف اهابأ هوز 5 كاع نا
 لّقف هسا ُُق وهو هءاط ِ يغفل لاَ يلا هذه كلو هساح 2 هللا دنع ْ

 دنشرلاو ىلا نانا دشداوا رع اك نك دز ناااب:ردعماب

 يتغلا لاقف اًئاغ لحرلا كلذ ناك لاق

 دحانه بعشاالءقواامداعوا# هظفحتت ايفيض تركذت اما

 فلا لاتفاعت رك ذب الو تاق ام لاق

 دبكلا عئاج اهف تازالت فحم ا 0 لي

 حفلا لاقف ام ا مل رغم لاق



5 

 أ ةمش نبرمحع انثدح لاق يره وجلا زرقا دنع ندع( يرخأا) نكح نع يلطعسولاب لمر

 ىلب لاق ناسارخ كيلوا الا ةليل هل لاقف همدان ديزب ىلع دايز نب لس مدق لاق ينئادملا ينثدح لاق

 لاقفةتليليف هل دقءف ناتسجسو

 دايز نبا اهلثم قساودع 9 #* يم'ظع يورف ةيرش وقس

 يداهحو يملغم رع ىلعو # ينم ةنامالاو رسلا عوف

 نيسحلاو سايعلا ن هللا ديعةيلع نذاساف بارش ىلع ةنيدملاب ساج هبا ةفالاخ يف جح ف ( لاق )

 و هجش هفرع كبارش حيردجو نإ سابع نبا نإ هل لقو م هبارشب صحف ىلع ناا

 ليحا 0 ها اذه كيبط رددلل لاقذ برطلاعم بارسشلا ةيعاو يحولح دام نيسحلل

 مأشلاب انل عنصلا بي .ط اذه هلا دع اا لاف ا نااي اذه اه سرطلا ة ةعنص يف ائمدَمَدي ادخل

 كبارش كيلع نيسكلا لاقف مالغاي هللأ دنع نأ قسا لاقف 0 حدقب اعد مْ هبرشف حدقب اعد مل 2

 لاقوب رشف ين“ كيلع نيعأل ءرملا 2

 بحمل مث كتوعد * بج.لل حاصاي الا

 تراملاؤةانيصلاوث © اذِلاو تالا ىلا
 ترعلا ةدانن ابلغ © لطم ةسلللا
 با ل م كداؤف ه تان يتلا نيفو

 ةيواعم نبااي كداؤف لب لاقو مالسلا هيلع نيسحا بيثوف

 همس
 مامح ننف يف ار جاف موباليذه ىدان نأ ا

 ءانتنلا بلش والخ 2 صو » كلسردكعمد 0

 ماهتس كلا ردت تاو ف 0 اقوثت توغ
 مامر قاخت اطاصو لْبَحو ©: وزيعمأ كدت نما كل

 مالسلا رطماي كيلعسيلو * 8 نطحاب سلا ماس
 مارح ارطم اهحءاكن ناف * "يش لحاعاكتلا ن كنا

 *# 0 هلالا رفؤالو

 * ءنكي ال تملف اقلظن
 يلعسولا ىرحم ىف رصنلاب لوآلا ليقتلا ن م طسوالا ردقلا نه ديعمل ءانغلاو صوحالل رعشلا

 ) ينربخأ ) رصصنملا ىرخم يف ةبامسلاب ل ليش ين لوالا تاسالا ةشبرالا يف يلصوملا م .هاربالو

 وأ ينثدح لاق يراصنالا دالخنب مههأو ١ ن تاك ده ينادح لاق ريبزلا امدح لاق نعرطا

 اوماصواولصنإو مهمبونذ

 هل 5 هتنبإ مس نع ه"َلَحَو ىلا ا ةرصبلا صوحالا م لاق ىراصنالا كليه 0 هللا ديع

 كلذ ىلع هل دهش نأ هءاخ كمنوزأو 0( مح نبا كنأ دهشلا ًادحاو ًادهاش يل تاه لاقف هيسن

 0 تناك ةنيدملا ىلا اهب جرفم اهاهأ ن 50 نمابسع الان هيلع تطرشو اهايإ هجوزف



 "ب 70
 2 0 ل ا
2 0 
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 ك0 ل حلل

 اهنعكسيح هلا بسحألم هللاو كسفن تلمحأ هل تلق مث تضم يتح بكوملا نع تفقوق هب رذتعا
 اال 1 رع هلاو لاق كاتيا ”كلع فر و اهفاج نور نانا ير كا تارشانالا
 كطرخ اولح نك ناو“ تنعم ا ا ناك ناف كيد حتفاو 6 ولو 0 اا

 نذاتساف بابو كلذ دع علقأ من مث تيضمو كيلع هللا كزانال' تلق تدرأ يذلا وهف اكردم ناك ناو

 | ياو بانا دق اذه نآق بارعلا اوفر توقعي كاقف هدنع انأو عيب رلا نب بوقعب ىلع اموب

 ىذلاوه بوقس. لاق نودنفت نا الول فول حر دحال يلا لاق لخد [ءاف هل نذأو عفرف ءا ا نأ

 كلك لبق لاق لاذ ىلع لقتل هنا ناو ىأ لاق باريشلا فاكرتل كاياع لقثي نأ انتظ انت :كلو تدجو

 تاقلاقدتكر ذم ف كالذيف

 80 كد انو هر ه2 راس مولا ارش نيك ثا رخالا
 رهاط موللا يذأ 3 0 # 0 نسل لت اعف 5

 نه لحر ىدهملا عع ناك لاق قحسا ن :.ع نافه د ند لاق ميرطا نا اص نب ىلع (ينربخأ»

 هتيَلل تعقوف بكريل اموي يهذف ةميظع ةي هل تناكو راتخملا نب 5 هل: لاقي لصوملا لهأ

 هلوق زيزعلا دنع نب 0 لاقذ اهماع بهذف باك رلا ىف همدق تح

 راتخم نب ناملس #* مكحملاف بح وتسادق

 * .راثنع از هتف طل نم لوط امب

 رانا قيرحتلا وا ه قلحلاوا فيلا وا

 لك ا رد معا اج راك دق
 رفاو ناكو ديسأ نب دسأ لاقف تايبالا تراسو كحضف ىدوملا غيري نب رمع اهدشنأ مث لاقف
 لاقف زيزعلا دبع نب مدآ تغابف سانلا نع نجاملا اذه كي نأ نينمؤملا ريمال يغبني ةبحللا

 د | داس © تلاطو- تود ها

 ديرولا ىلى تعءطق # ءابع نم 8 رمح

 د ا ندع اهم رطالأ حل
 ديرولا ليح تعمطق # البلف تدان َّ

 ينب يف هلت عا اللا لع نأ هللا د.عل لاق يذلا وهو هبرشو هيو مدآ ينرب يديملا ناكو لاقو

 دكر ةقلطاو تندم لاق 3 ههذمتملع دقو مب اك نكي مل ينأ ناك سطر ينأ ا ا

 لي بهذمو ةبوت ىلع تامو افوصتم سفنلا بيط

 كسوص
 بتم من كتوعد * بجعال حاصاي الأ
 برا اوءان صااوت * اذنلاو تاننقلا ىلا
 كدا لف 2 كداوكا ف كلنا ىلا نيمو

 فيفخ راخ بئاسل ءانقلاومالتلا هيلع بلاط ينأ نب ىلع نب نيسنحال هلوقب ةيؤاعم نب ديزل رمشلا



 (هذ)

 ليبجيزلا مط لستم « اهم ءرما نال

 لينسلا جام نس« انذاثب ان لك

 ليتلك هتكرت # امح لانام يتف
 ليف ند رام انزل م اذنيح يردد, ل

 ليلذ عاوطم رنغ # ىنارقولا ديدشل

 لس 0 هيقف نم د أمف كاحاب لأ لق

 ليف لا قدر ند + 55 عراواودن اعل

 لولطلا 0 دَغ ِق ” ايلاف مويلا شامت

 كاانع رفك ام هفاو نوحلا ليس ىلع تلقام لوناوذيلا ترش نشرت - نم ىأ د لاقف

 يه

 هناك وا ةعمس »* هب واعمأب ىةدعتيأ

 ةياراا دحاد لق هه: نو ايا
 هفاص ااا

 هناا كاذف اه

 1 #2 1 اهنقسا

 اما
 لوش يذلا م 17 لاق يداولا , كح ىلاو 9 تش رمصتبلا لمر فيق> هيف |

 نا ا قا ا را ناو يقءادو لوقأ

 قاد ةنمزأ دعب نم هب * تاطنره لاغلا تدر

 نال اذه ىف نكس ومعاه عرش نام ىلإ

 نارنعزاك هوا ارش # يرسك عقيعاك فن لعتب رش

 ناح روم لا موي جاتلا هلع و ايناما ير ترو

 لوقي يذلا وهو لاق

 كال لأ كنا ةرجاو ده فحاول لدن لا
 كاوس نع هب تصصخ + 'ينف 0 عابطلا بح وه ىذلا ف

 كارأ ىنح اذ ىزأ تكل +. لالا بح وه يذلا 8
 هكاذو'اذعو اذ نلل هلا كغ الذي تساو

 لاق ناماس نب حيل نعى يادج لاق 0 ربب زلا ايدج لاق ءالملا ينأ نب رخل ةيقوعلا)

 اهائعف رف ةجاح انمتبلط ىلع اي تلاقف زي ملا دبع نب مدا ! ىلع تفقوف اهكوم ىف ةصلاخ عم اموي انررم

 ارذعاط هوش ل لاق اهزع نع ٍتدعقف اهب كانط ءاسف ناو ءدلا يف ضو اهب تر ءأو ةدييسلا يلا كال



 *# لياخ أمم رشاف كاو لب وعلا لثلا يتنعو

 د مركح .لظ ْق ةوهش

 ل زلا 3 لدم ه2 را - نامل ف

 نو

 ان

* 

 لس 6 02 تاليس

 لوعاسلا 0 ند

 لوطا كيد 22 يف
 0 5 0 || 0 000 مهاربالءانغلاو زيزعلا كيع نإ رع لب زيزعلا مدع تدل رعشلا

 -محرلا دعا ليقو يصتنلاب لقت ىلاث

 م7 هرامخاو 0 كيع 0 مقار 1-0

 اس نسما نع صا لا يبا ن مكملا نب.ناورع نب نب رقلا دلع نإ ردع نب زيزعلا دبع نب مدآ

 ىرتغا جراو اهعد 31

 وهو ضيا مكحلا نب لا زيزعلا دمع نب نايفس تنب مصاع ما همأو فانم دبع نب سحش

 0 .اًحءصاكوا يق مد: ناكو مم دحو نم لق 1 همم 2 ىثإ ند ع ءااونأه. اء نة ةنمدعأ

 ع نيسا (ينريخاو) ةدو#ت ةّرط ىلع تامو رءعام دع كسن مث ب تارشلا يف اكءهمم انحام

 قعو  تانالا هده دعنا يدبلا نا ةمع نع راك نب رسزلا نع ينثمدلا ديعس نب دنمحأ نع

 هنري اهف

 10 ١١ قي>ر ند * يرخا جراو اعدام

 تقدن زن كلبوو هل لاقف هب اعدف زيزءلا دع نب رغع نب زيزعلا دبع نا ١ مدأ ليقف اهلئاق نع لئسف

 رعشو ينباع ب رط هنكلو كيلا اذه يف ةنحللاو قادير : امش رقتار يتمونينموم ا ريمأاي هللاوال لاق

 6 هذ رظل هم و هين يدوملا ناكو لاق هلىس ىل> هب تقطنف ةنادلغا كاح يف ىلع حفط

 زيزملادم ع نإ مدآ ناك لاق ىلسوملا مي هأر 1 نب قدا ي رب زلا بءصم ن - ريذا اذه ىورو 0

 داق 93 نأ ىلع طوس ةناماث هب ا ا [نعاش ناكو نوجا يف طرت را را انارعشلا

 كلوق نأف لاو قدنز اشرف رو 0 ىهو نيع 4و رط هللا ت 0 *أام هللأو لاف

 1 دنا _ 2 اًيصغ قداو ينةسا

 انيز نيشلا كرري 5 #3 ءطلا ةر 00 ع قة #سأ

 ' ةلاةتنك نيل لاقف لاق رمال رع ا ب لق قلن هيا نب وره نسل نيدخ يف
 0 ََ لاق ةقدي زاا هلئاق ىلع كهشنا م وه ف

 ىلدسب نزع ند تميس »# 0 ءانهص ةوها

 ليتفلا كسسملك ينو # فاص . رفصااهول



 ( هالز

 وص .٠ 3

 اهرارعو اهناحتج يذلا عج « يرزلا ةيبط نزلا ةيطور

 اهران بطرلا لدنملاب تدقوا دقو © انهوم ةنع نا دو! 00

 اهراع كمعي مل اموب دس ناو * ةرق ك.نيعل 0 تيفخ ناف

 اهراجنفامنونكألا تتخلل ايفو © ةوقش رت + ضيلا تارقطا نم
 نع يلع سول أ يرحم ىف ةباب لاب لوالا لل قثلا نم هنو يناثلاو لوالا ىف د. كد ءشلا

 ور# نع نسال يه ثلاثااو عبارلا يف يف ضي رغلل ويرسم نبال هنا ةنا نب ورمح رك ذو قدسا

 نا شدحو وره ركذو يطسولاب عرس نبال المر ينالاو لوالا يف نا يماشللا رك ذو شب>و

 هيدحأو ضيرغال هنا لاقيو ديعمل هلا لاقت ليقث فيفخ تايبالا يفو رصنلاب عماج نإال المر هيف
 0 زواح مل افوقوم دكه هش رع انثد> لاق زيزءلا دبع نب دعا ( رخال سرت

 | ايد ةمدق ىف مجلم نبا ياش ماطق نع ا عيشتلا ىف الاقل نناك نءرلا دبع نب ريثك نا

 اها ىلع فقوف اهانأو يبأف ا ناف اهزرتال هل ليقف ايت وتل ا اغ لوكس دلا 01 ةفوكلا

 لدرلا ل خدي يتح نيحاط م ءتانل تااةف رعاشلا ن ندرلادبع نبارثك لاقف اذهنم تلاقف هعر 0

 من تلاق ماطق تنااط لاق تلو دقو اغار ة هيدي نيب نم تو لخدف هل تنذأو تييلا ن نوفا

 لق كنف سيلا لاق محام نب نيحورلا دبغي ةيحاص تلاق | مالا هلت بللاط يبأ نب ىلع ةبحاص لاق ٠

 ينبع تبن كتبا ًاراملف كارأ نا بح ا تنك -دقل هنو امألاق هل> أب تام لب تلاق بلاط ىلع

 لافاكل كناو رظنملا حيبق ةماطا مظع ةماقلا ريصقل كنا هللاو تلاقيدل> يف متل ولحا اقبل

 لاَمْف هارب 2 م ريح ىو ءملاب عمل لوالا

 نجائجو رظنم الإ قبي مف © هيج وبرافسلاىدو الجر تأر
 نزاو موقلاب ماوقالان زواذا ©« ينناف ماظعلا قورعم كأ ناف
 نفادرسالرارسالا تءاضاذا * ةءامأ نم ىنتعدوتسا امل يناو

 آماي -الا ف رعتال ترصصق كب رتصق يذلا دعا تلاق رت لاق ءرغ ربك كراش ا 1
 تاقاكلاناو ىساحمةفيلخلا نم برقوىرك ذ اهبراطو ىرعش اهب راسدقل هللاوف كالذك نمالا لاقف

 اهراع كعب مل امو دش ناو # ةرق كنيعل تناك تيف> ناف

 اهرارعو !ماجئج يدل مي © ىرثلا ةبيط نزحلا ةَسور1ف

 - ميتسلا

 اهرانندللا لدن !!تدقوأدقو * انهومّةنع نادرا ص تطأ

 ءعرسا كدس نم َتنأ نناافصو فضا الو كنتم المع عا طقااشإت نا تاق

 لوقي ثيح سيقلا#

 بطت مل ناو ًابيطاهب تدجو «* اقراط تئج لك ينايرت ملأ
 بابلالا ووذ هفرعي قملاو * هلدس لي ئالجلبا قا لوقي وهو جرخل

 يب 0 مس وص



 ذي شخ : : (هق)

 قسحسوأاطوأ عنك تنجح وأ * نءم تنب اهفكب ينتبرض

 ىناك رئامطو لاب ينم برضا * دار قف االول ىرطملو

 د#م نب ىلع ىنثدح لاق ى* نب د قدا قدوم نعد دج لاقرا< نا( وخل (

 9 هاحهأف نعم نب ديزي .هوخأ كالذ ن٠ بضغ نعه نب هللا دعب ةيهاتملا ينأ ءاغ لصتا امل لاق

 لاقف ةهاتملا

 ديريام لعفي هللا كاذك # ديزي همدهعو نعم ىنب

 دودحلا هبرسي دقاذهو * اءغ داسحال ناك نءث

 ديزي الو لا ونلايف صقنيو *# ليو عنم يف ديزي ديزب

 يلا اوضف نعم ىنب ةيهاتملا وبأ اب انغ لاق يبأ يف :”دح لاق دم نب ةلج نع ىح نب دمحم ( 0

 ورم نب ورم ىنب نم م و ةفوكلا 106 نم اناكو نييقفلا نييزتعلا ىلعينبا نابحو لدم

 لَو ام اذه مكلىلوم يادقواتش قرفالتدب ل دحاون م اءبل اولاقف ةزنعنم مدقت نه نطب

 نيبو هتيباحلصأف امملع الخلا هنكمي نكي موةيهاتملا ابا ارضحاف ءاعدرت نا بجول ءالولا ريغب نم
 اذ هات نكمل نغ اناكوء وس ءامتالأ اههعوب ةنلا صواخم هنع هنو نعم ىمأ ديزي. هللا دبع
 نورا همالو هم طرف امف ةيهاتملاابا نولذعي سانلا لمحو ءافصلاو ةدوملا يلا لاخلا تعجرف

 لاف مهل هحاص ىلع

 لالل_ضلاب ىتورما # ىلامو ىهىلاذعل ام

 لاتساو نيم نأل * ىراقغا يف: يونغ
 لاخ ل ىف هدرز # 35 1 ا

 2 ىلامف ن.حبقلف * هنم ناكدق ام لك
 لا ما ترص 8 قيعت مط اع

 ىلامو ىش هلو # ىل هش لب هلام
 ىلا او يئود>ر نك ح نه احس نإ لآ

 كرا ني راح ع اريك |: ايا دق
 لاصو دعل ىلفو # لص دعا لصو بر

 ينال اهدنع# نءم كَ ةدئاز سايعلا 3 ناك لاق يود نب رع ك1 لاق ىب + 3 ري 1

 لاقف هانر ذ تاق هيلع هي ءل ملو ةيهاشم هل

 نزح هيلع لوب نأ قيقح * نمم نب ةدئاز تول تنزح

 نيلو ىرث تحت نافك الا + * تراون يتف يأو يوق 8

 ينبع 0 سدح 5 3 8 0 ةهاز رقاب الأ

 7 11 در و 1017-1 717 شلاق 3



 ( هه)ذ

 اليق كن ظإت» فيلا عنصت اف

 الا .ام هيكو_عمتدا نإ دما ولو

 الاط الو بش الف # لوطلاو لوطلا ريصق

 الدلس :بعيصا دقو © :ةلاطا ثلا زا عرإ
 دنع انك لاق ننفىأ نبدأ ىنندحلاق ينزارلا ىلع نين سحلا ينثدح لاق ىحب نيدمم ( ينربخأ) |
 ش يذاقلا ريم نإ كلما ددعيف لفوننب ىحي لوفر كلف ىنارعالانبأ ظ

 لف حنع ىغش 0 مهن #١ ةجاحل كد تاك هداك اذإ :

 رئافهلوق رك ذافءالا يفىل ضرعتل ةلعسلا نإو هللاو ينك ربلاق ريمحنب ناماسنب كلما دبع نإو أ[

 ة.هاتعلا ون هل لوس ةدئاز ن نءم نبهللا ديعاذه هلع تاقفلاق

 الاخاخ كفيس هب # تياحتنك ام غصف

 ا ١ اذإ 2: كهحدلا عئصت 5

 | ل اعنف يفةيهاتملا 0 طظفحدبإ تاقالا ناسنإ ينحماف طق فرسلا تدنلام هلل ادع لاذ لاق

 أ (لاقو) ناببش ين ىلاو«نم ةيهاتملاوبأ ناكو ءالوموحمم هللادنمل هيلااورحتأ يبا رعالانب|.لاقفهبسب
 نعم نبهللأ كيع ودعم ةهاتملاوب ألاقو هر> و يدوم لإ 092 -

 دع 5 ا 0 0 نإ ىل><ر يداصإب 0

 لم ل إف ند 4 -ر 3 اب نعم نباص خ نم ناح.س

 0 ةواحلا نم ىلع 0 2 الحو نءم نبا لاق

 لتشلاو حذللا#فرشلا وف *- لئاوأ ند أ ةاتفانأ

 ىلثم ةدحاو ةيراح + يحط ال اهأ نابيش ىبب يفام

 0 ىلع مويا يع 0 ةلالد ترصبأ ينل #١

 ىلجرذ>و يفك عد لاقف * هتتحئاصف امون هيا

 لضفلا : ابأ ينكت ةيراج * يءر نمايلضفلاب نك
 لحكلا نه نيعلا ةفاخم * ةطقن اهدخ يف تطقندق

 للعلا ءلا ىلع نذإ 4 4 1 نهد ةيلاخ انسالوم

 لهملاو كونلال مآرتنأو * ناوجال هللا دبع الوق
 ليقلا يفو ريدلا قف 1 #١ نم تنل عاملا دل ا

 لذا يمنع ي ردعأ اذه #»* يدنللا لها عنعام لذ

 لخللاىلادود> اذناك نم *»# أويسني نا سانال يكس ام
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 3 ذديزينأ م 6 أهم اصاخو ًاقدص ناكو ىاادشلا ةدئاز نإ ندم نا ةدنازو هللا ديع هيهات هلا ا هب

 : هاحوف طوس 7 هب رف 2 بيش 1 هات ءاا أ ناكو يف دعس اط لاش م لو بضغ 9 نعم ا

 مط هيلع ناكام ىلإ داع ة.هات لا ينأ لوم دو ىدرعل ىلع نب لدنم 0 3 مْ هنوذأ اذ وا

 0 لاق رام ن هللا كل ع 0 0 هن نع قدسا نب داجح ِي ىنادح لاق عبكو قريخاف

 أ نبا ديع هل بطا * ناسش يب ند ل « ةهاتملا ىنأ لوق الاق ةسأ َنَع ىلفولا د "نى ىلع>

 ىدموه ن 1 ىنثدح لاق رام ن ,ا (ىنربخأ ) ل ل تادف

 ظ
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 وأد د_# نع يوقلا دع ديوس وبأ ديعسنب 2-5 ينادح لاق ى 2 قرا داع نأ

 , ةيامدولامحو نسحاط ةحان ةريخا لها نم ة عا يدع 6 ف ةهاتعلا وبا ناك لاق ةهاتملا

 ' ناكو يدعس |طلاَش مط ةالوم تناكولضفلا ونا ةدئاز نا نعم نب هللا درع اضيا اهأ وه نمت ناكوا

 اف لاق 111 ارد ةهاشلا وبا
 قدا نم  ىهنعا كيلا قاف نقفأ © قرشلاو برتلاو قدسلا تاوذانألا

 قاحلا قدرخ از ري وحلا مو * يهشا مدالاب زحل ناك نقفا>

 0 ا عقر بي] ياو * اهلثيقورخلا ندقرت نك

 ق١ ىلإ مي تاددتم جتعا اذإ © هدوعالا نإ لل ل لهو
 اضيا هيف لاقو لاق |

 بادنالا ةدنملا ءاوهل # يدعسل طوي وطذاى لقلت اق

 تاد زيلاىلا يدنا راذحر #-امقلازنم رشي يذلا لثمتنا

 لاقق ةنام ةهاسلا ابأ برضف ىدعسل نعم نب هللا دنع يضف مريخ يف دمع نب دمع لاق
 هده نع نافع تلا ف م يندلع 8#

 #«  هدلح تاتا 37 ا يناداج 0

 هدحاو ريغ ملام * تغلابوينتدلح 0#

 ْ #«  هدلاو تااسعنا * ىدل>إ يدل>إ ىدلحإ
 ةيهاتملا ابا برضف نعم نب هللا دبع لاتحا لاق ىتيدملا بويا وبا ينثدح لاق عيكو ( ىنربخا )
 لاقف هب ينتن نمت ًافافشا حربم ريغ ًابرضا

 *«  هدلاو تناامعا * ىدل>إ ىدل>إ يدل>إ

  ةيهاتملا بأن عمنب هللادنع ددهت لاق: ىدو٠ ينئدح لاق ىنالغلا انثدح لاق يحي نب دمم ( ىنربخأ ) ظ
 هلوق ةيهاتملا وب َلاَقُذ ىدعس هال وم ع 3 هاهو هفوخو

 ةلاخ د درا ق* ىدلاومد قصع نيأل لكلا
 الو يلا (نف 8 الاوام تعا كفل
 الاه الو عار انا « دنسالا نم ناكواو

 . الخلخ كفيس هب # تياح تنكام صف
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 ساخ دم ةنع ىتاف # هب يمال زنم نع تعفر

 ىسار ىلع هتلق ام عجري *« نا ةفيلخلاو هللد ذوعا

 | عاتبابأر ع تمقادإ 1 لاقف ىحي نب هللادم ..ا لكوتلاعدف رصنإلاب جز» عضوملا اذهيف ورع نحل

 | عابتبا 0 ١ -- لاغشالا سعشلو موصل|لوذدب لئءاف هعايتباب كترما ىذلا لزملا

 أ (ينرخأ )ورم يفوت 006 واد ىأرنم هرمس روديف ىلا رادلا هل عاتباف هل كلذ
 دا نامل منغملا نيد صهاطن هللا دنع متنا ءاللعلا ينأ نب دج تءوس لاق ضار : محار نب ذمع

 نبور<و ةيولعو قراخي 0 ن>أو مهم مدش نمل اقيس مهأرد ةردب جرخ او مهحتع نأ

 ا هلدس هذه تناكذ ثرحلا نب دمت 52 اصل مف ةيولع ينذف ريخشلا نب ثرحخلا نب دمحم و هنا

 ينغف قراخم ادد ور.عو قراخم ىلا نيعالا تدتماو

 ماذح ن* ىلاءو يمع * مهريخ نف وسما يا

 ينغ تح ةسفن عاطشأا عم وردع هلل

 لباولا كداح عاس فيم * ينحالاب ةمالس عدرا

 هذنالاو هتطعأ ناف تقةحت ناو هللاو 2 5 1 ٍرط يي 1 ىدوملا ِن مهأرب أ ناكو

 3 زبالوناسحالا ةياف تاسحأو هيف ىلع تدز هللاو دقو توصلا اذه 0 يع يع داب ىلا

 خلات لمش .ةردلاب هل ضاو هل قصح دقق قلاب هل كك نم هللادبع هل لاف اذا كيل نرش
 ساجن ا ريخ يف ةذاب دق هل لاقف قاثْلا دشار نب ورءع ىتا قحسانأ كلذ دعإ انثدح ( مث ) ورمع

 قراختامأ لاق 6-1-2 اق كلذ نم ةحار يف ناكل ءاش ولو مح نينغاا هيف هللا دبع عمج ىدللا

 يح ثرخلا نيد امأو كلذ هلقفتي اماقو ن_سحي نأ هل قانا اذإ ءانغ موقلا ندحأف

 موقلا ملعاف ةناب نب ورمع 59 كلذ ريغ هل سلو ءانغلايف هب>وو هفارطاب ةراشإ مهحامأو الئاهش

 ءالكوه عم ةسازلا نبا هلْخدأ ن 0 ةيولع اأو مهاقرأو

 م7 نيتوصلا نده ةبدسل 9220-

 تسع وص
 ماخذ 7-2 يلاخو ىمع 3 مهريخ 0 و سما ين

 ماعلا لبللا يذل يوضأ كو ندد وتل رخل

 ع ماخرلاك ىتن رم 4 لف فا اوعو وج

 قحسا نع رصنلا يرحم يف قاطم لمر عماج نبال ءانغلاو

 سس وص
 يناكباف تنم. .كشالانا # ناش قزم لْيبلَعا

 قاسساب قلعم ريس ء #ىشيوساممقممليحورذا
 بطاخي رعشلا اذهو مهارباو ىماشولاو و ر*+ نع يلعسولاب لمر مهاربال ءانغلاو ةيهاتعلا ىاآل رمل
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 ىوسف لعفف كتوص جرخم قس لاقف ةمطا لذي .ط ارح ا انيقتم اقداح رفعج ناكو

 هعاقبا ىلع هموب ةقب ىف نعل ور“ لزب مو هيلع عقوو هتكر ه.اع اكتأو رثولا يوسي اكهلبط هيلع

 0 هللا مثدو ائموي ىضقنا 6-2 عش هنم ع ا
 .اهلمحم نمهل نك مم ةددتسدلا رضح و ممر

 ورم نب قحسا ع ل هةشيشح وأ لاق افرصناو 2 ايطن اهاطغو هقنع ىلع رفعج اهأء 3

 ةبالاق قذح ر ةءمحاب لاق يدمملا ن ا مهاد ا 0 :*رش يده 00 مهاب | قيدص ناكو عل 01 نبا

 تورد اعافو نولاهل د تاحمف لاق نيس ِ هه كال ل ايد ةنامكلو ليطلا برض يف 0

 لكوو ان هتفاخ 8 0 ين نب نع هيلع ى دعت تاق ةطعن / هيلا 4متل مهارب 0

 هللا حاصأ لاقف ر مح ة>> ريكي ل لولا داو ا لكولا 2 يذاقلا اومدقت املف الكو 0 ا

 ىنطراشو لايط 1 يؤذاقلا هللأ جامو ةع> لاَقؤ 4 ملس امو ىدييذلا 0 هل نأ ه هلس ي كام

 3 دعل قالا ينعنمو ًارانند نا 0 لو ةناللؤ هيراح 0 نأ ىلع را 1 ىلع داو |

 ىل#م تاك ناف يذاقلا انءوسو يببط ان و | مايطو ة هير الا يذاقلا رضحي ف اهةدح يكدر

 ند ىلعو هللأ ةَنعْل كياع ُث ىذاقلا هإ لاو يضاقلا ى كهرب يي هيف 0 ةدد> الإو 4-- ءلع ُ ىذف

 يدح 6 ”دح يعاشلا 0-50 ب ىلع ) لاقو 0 هوفاقأف هديب نا وعلا 11 مهو 0 كاذب يكرر

 دوش لخد دق خيش نك مداخت اذاف هراد باب حتافف اموك ةنان نإ دنع حك لاق نودح نا

 درعاي لاق كلامهل تاقف اسداي هرمأ 0 هللا الإ هلإال خرص ور4 دآَ اهلك هكا هيلع هلالغب

 ىعاشلا كاحضلا نب نيسحلا هيف لوقي يذلا ىنغملا ةيولع مالغ قزر مداخلا اذه هللا
 قالا نم + يلتخا هن :لاب * قزر نم ناكاقزر تيلاي

 0 0 هنم لا تحعوشس ف شيلا اذه ّك هل | يانغ 3 عوام ل راص دوق

 م نحللا اذه ةيسن 0

 تس وبك
 قالا نم م يلغ_> هتيلاب * قزر نم ناك اقزر تنلاي

 قّعلا اور تلف 2 قرمدكلم دانا <

 01 2 لقو لمح وا لوألا لل ككلانجرق نطو هناي. نب ورممل ءاشإإو كاجيطلا نإ نيسجتلل رمشلا
 1 ِف هنان نب ورم انعمو كوتا دثع انك لاق نودمح نا ع 00 ىنثدح يئاشلا دمت

 8 كا كريم كال يافا كرك ل كءادف هللا ىناعح نينمؤمل ريمااب ورمع هل لاقف نابعش ن

 معو لاق هراتخي الزان. هل عاتب ناب ىحن نإ هللا ديبع لكوتملا سماق

 ع رص لوا ناكل 6 انب امد لاوش لها املف انع ورمع مطقناو هللا ديبع لغشو موصلا
 8 ص اذه رعش يىفورمع

 سانلا ٍديسا رمع لوطيف * اهقلخم دايعالا ينركال»
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 انكي تولخ ذا هل تاق * هنزل مدعقم 3

 ا هل الو ال لاق ف ا كصخي نم هللا ب

 لَو مو وردع هيف ينغف لاو رصنللاب لل ينان ةباب ن ودر*» ءل ءانغلاو وجمل نإ نكسحال عشا

 5-5 2 قحمأ 2 . مهاتاو اوقرشنا ىلا م رط هيقو مهءانع رعبا اذه

 3 فوفش 3 3 قدحعسأ ب كو 0 ٍق ا اه 0 ..2 رجا ناز 2 وهو لادا نب عل

 1 ءاعمولك ساتلاي راصدق * استلام قوش نب اي
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 امقسلاهدأ وف نم ىنداتود * هتويص طةرملا قي قلع

 امتكب -تولح دا هل تلق هي م ىلا

 اتت الوال لاغاف دو علا كس ند هلل
 ١ اذه يديزيلا سا أ 0 ) هب رمشع عطقو هدم ةنان ن 0 فوفش نرأ رحبف

 | مهمو نيئغم ناملع ةنالث ىحح تاه ف وشو كيف ل ناك لاق نوره نب نو.ء.م ينثدح لاق ريذلا

 ا ينغل نيسح ناكو ءانغ سانلا ل ناقاخ ناكو نيسحو ناقاخ ناوي نايملقص تاتا

 محو اهجو سانلا نشحأ قالخالا لمح مالكلا ليلق ناكو سانلا برشا كلذ عم وهو ا

 /فورع امهم ةنان نب ورمع قشعتف ءانغلا يصورهحولا نسح جاحد هللاَقي الغ كلاثلا مالغلا ناكو

 هيف لاقو نيسح

 امتكم تول ذا هل تاق # هنزل محقم ينأباو

 امعن الو ال لاق اق دو # لاب كصخي ن

 قيدصو انأ تاخد لآق يمصاعلا نيسملا وبا قئدح نيا نب ورم لاقو اذه ريغ ارت ذب []
 هيف هتكراشم ىلا اناعدف عنتمم ليوط لظ يف لاح هانقداصف فئاص موي يف ةناب نإ ور< ىلع يل
 هت ديك اكون اننغي لعحو

 ه هللا تحي

 1 تتساو#
 انيمرع الا ىلع كريدنو © ال735 قناه كاناظ

 انيلاعلا باقر هب" تتح © كش. ريع يناثلا َكماَخو
 الو ىحشا تعمس الو هل ىنرط طق ءانغل م هيلا فيقخ جزه ةناب نب ورمل ءانغلا ٠

 هرازفةنأب نب ورمع دنعاموب تنك لاق ةشيشح ونا ىنثدح لاق ةظحج ( نرخ :] هاا -

 أ لابطلا رفعج هل لاقف اد أ دجي لف هي هياع برضي نم اهلك ايندلا يف ورم باطف هبحي ناك مداخ' :

 د ةحييلكسدو ( يرد ا لاق كدنع سا يد يأ كيلع هب برمضإ دوع ىلع موي كتتبنغ انأ نا 1
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 دانلأ للط يئاظو ته ددطا ادالا تقف
 ٌ ا مالوم ىلع راحتلا ن 4 ةعامج 0 لمد رار مدانبا ناكو ةيسدع : ط اذاف ع 0

 ا عيقوت هل جرخف ةيرالا ىلع ةنوعملا اه ذ اهلا هتصق اع اا عقرو رفءح ىلا جرذو تبأف امينا

 ر 3 2 0 : نا ماقاو 3 نع اع تح > ذ 2ءدح 1 تاذ ه انف ه ا 03 نوال اة 50 -

 0-5 ماو روسحلاو رطان 2 # نم نيدو كَ 0 قاع 0 تلق هيلا و را ًّق قشاع || نأ ت تان ا

 ص | خو رو.ص َرَوَسَ كنا 2 ىلع ريصأ و ثداولا ثودح نم نم ؤي الام 6 راع الو“

 ةفوكلال وخد موي تاق لوذدلا ىلع ةفوكلا ىلا الغب ىرتكاف ىدانف عزجو لوقلا اذه هاو

 ل هناا نا ورمع رك ذ ج-

 ءو>ونم اهج وو ناويد بحاص هوبأ ناكو فيقث يلوم دشار 2 نت ناماس ن ب دمحخ نب ورم وه

 ةطسوتم ةعنص هتعنصو رعشلا اص ١ دلك انخ انهناكو ةطخشلا هلا ألا حلو تاتكلا

 ا نم ل ماو داو م 1 4عم :دلايف مق: لان ف احالان [- هدعقلا ناكو 00 دلام 8 7 رود :|

 مس سوح صح | كاكناف هتقرط 4 هةدنص 2 هةدوص د.ح روش 00 4ف 1 كلذىعو ا 1 قدحابال نيئدحلا

 2 مهارب ا بهذم بهذي ناكو كودالا"ن لم ناغالا يفهباتكو ةياور نع اورو ةلياق

 ١ هرضنيف كلذدب ههحاونو ارد ام هيلع بصوتي و 5 فالاحنو 4سم 1 2 هاا يف يده 0

 6 :2ءفءاملحا ءامدن ىف دودعم وهو 0 بأ اهذلا دي دش اح اهات ناكوهي 5 يدوملانب مهأرب ا

 سعاشلا لوشي هيقو حضولا نمدب ناك ام ىلع

 2 ف[ 5 ا د8 قاس رقو وردك لوقا
 هنفاعلا هللا لضف دقل #« ءانغلا لضف هللا لضف ل

 نع يراوت وا هعمسي نم ناك يت> هنع ءانغلا نا نإ يبل نسح ورم ناك نودمح نبا لاقو
 ٍ لعام هملع نك 0 ناكو 5 نسم هنع د ىدذلا 0 هنأ يف ككش ل ىنغ 0 2 3 هئيع

 لاق لاق نودهح نإ علا نا 0 لاق هظح> ( قر اق 2 ا جر الإ طق ا

 ع 010 مدقتم 1 تئلعو قد[ هفاقثلا موف تدب , مهلك ناءاغ ل 6 ةنان نب ور+ يل |

 أو :ةدح بناكلا ن-كان 0 8 هتءاعف كلذ فالخ 2 « طق ا .,6 امو 5و

 يد برعضت ت 0 4و امن اغا 2 0 أ رطت هتماعتو 0 انا 0 0 53 ساق

 ور< عمتجا لاق نورحلا نسحلا نب دعي ينادح لاق ىثفخالا ناماس نب ىلع 0 هع
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 اش كاوس قنا ثددح نإ يراال ىئنيعع بضنأب

 انخ تء>رتاسوناوت # دديص نا تدم ينإ
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 ةماعلا دنع ملاعتم [يترعو راعشالا ن.ء امف لاق امو 1 اقوا ءبصصق ر 55 هيف اههل ةفوكلا لعل

 7, 0 نب دم ينثدح لاق رامع نب 2 يع دم (ينربخأ) هب ةلاطالا حاصي ام سلو

 نع قلع هل لاش 0 ةفوكلاب نع لك و معد لافلاق ة هءدخ ينأن , رو امدح لاق حار 1ا

 0 اهغلبو اهلَع اعز .تاهف ةيراخلا تو ا ظاعتف اهاهأ ضع ةيراح يوم ناكوأ]

 كلذ ىلا ءيجب ناكف ا ىلا فاتحين ةبدط' ىهو 3 هنأ ةفوكلا لهأ ضعب ىنثدحو لاق أ

 لاق اهماع اعز> تاش نيمشاهلا ضبا اهلاو» اهعاب تغاب نا املف املا رظنيل هدنع سلحيف بداوملا

2 
 « ' وص

 يل اوريطف حاورلا اولاق * ِي م ينو ليعرا اوحاش

 1 ىلع ةفرششه سفللاو # ينادي داك 0 ا

 هةر 0 2 «* فاكوذ نيا دنع قايمل

 بحلا ةعولو بيم د_ةف #* ىلع قارفلا دنع يل ربصال

 رك ذو يداولا مكح تايبالا هذه يف ين يداولا م 0 ءانغلاو ىنعملا يفوكلا 5

 لاق نابزرملا نب فاخ نب دمي 16 ( رعأ هللاو نان هف منيبلا يبأ نب مهار .ال نأ ند

 ىلع هللاش دسا ينب نم لجر ةفوكلاب ناك لاق ىلعنب لبعد يف *”دح لاق يردعلا ركب وبا يف د

 ةفوكلا ن ع 6 جرذف مئاه ينإ نم لجرل اهعابذ سع يفإ ا نعل ةيراح يوم مد نا

 1 لب قف تنام شارما وايل انتل ول مايأ ةثالث دعب | ملع ًاعز> مدآنب ىلع تاف

 معلا ركب 7 انثدح لاق نايز رانب فاخ نبد# ( ينأدح ) مهدنع ةروهشم يع ااه امهل

 0 ةعامم نبدحم انثدحلاق ينوكلا نيسملا نبدمم انئدح لاق يدزألا طاص وبأ انثدح لاق

 ىمدت ةب راح ه .ذ يأرف ةفوكلاب سبع يف يف بنكي ىم ين.لا مدآ نب ىلع قشعلا ن نم تام نم

 اف لاقو اهب فاكو هتبجتاو اهب مهساف داوس باش الع ةلهنم

 داوسلاة سال بح ن.. *..يثداتعي امل ينأ

 يداؤذ اءمةطب نأام # ةيابو ةتف ىف



00 0 ٠ 

 0 يعل دنع نب هللأ دنع نحر دع ينادح 0 0 106 لاق 0

 < ١ مالم نم ايبخا # لاق ىمؤ» نب ا ول ىءوم تب بيز ةعسر ينأ ْ

 امدعبو نيبأا و

 يناسلب احزام تلقام ريغ * ًابيصن يدع ءاسنال عدن مل ٠
 ىنثدح لاق يمرحلا ( ينرب>أ )كيلع دهاشف كناسلامأو انع بيغف كباق امأ قرتع ينأ نبا هل لاقف
 1 لاق بيز هعمر ينأ نا ريع تشل ا!يرهزلازي زعااددعن هللا دنع نب نخر دبع لاقلاق رمد ز لأ

 ْ يناساب احزام تلقام ريغ * اييصأ يدنع ءاس هلل عدب مل

 'ىثلاب همي داو شيمختلا ةشفهدلاو لاق ةشفهدلاب ءاسنالو ةدوملاب اب تفطر قد يبأ نبا هل لاق

 دنع نبكلاادبع كلذ لثم 5 لاق ريب زلا انثدح لاق ءالعلا يبأ ف هرذا ( يا ()ريسلا

 وبأ قع يبأ نبال ليقف هركذاف يمهسلا ةعادو انأ كلذ غابف لاق نودجاملا نب كوت نع ررزعلا

 يد نأ هل رقاال لاقو ةيحلا ىهو* تنب بايز نود ةعيبر نا ” رمعل ضرع دق ةعادو

 ١١ لهاىلع دنقر.سنم ظني نا ةعادوابا اوءولتال قع ينأ نبا لاةف صيصه ىنب نه ة 1 هشللا

 ّْ رع ا لوقي اهفو كلملا دنع لاق ندعأ

 امال ان امو .يزستا «ه ضارعالا هولا ملاك
 ضال ورا ةاعوا ىلا

 ضاقنا يولا نهأو اهدنع # ىلىو نيته اندنع اهايح

 * اهلا اهقلع ناك دق ادهاوو

 اضيا ل وق اهفو ىنشع نع رمهاللا لهر ز رح نبا هانغ

 بسس وص ا
 نارجبلا اهب اف حزحزت م * ةرسملاب ريمملا حشاكلا اهمأ * ١

 ناسسالا لع يِت> ماك وأ * عسجراف تر لا يف عاطم ال

 # ناهكلا انيح ىنعبو « يك نيح ادعو. لالا لعحاف

 ناكل ةيش ضن نع ربه هب لدو ي فل ضب نع ىربد فك

 * نايبو م ةعت هيف ريصت_# ا دنع ثدّحْلا دهشا دسقلو

 نامز اذهو هرصع 'ىغ. دق * ذل ةشيعملا ن٠ نامز يف *#

 هتقفاوو ةيناثلا ةناب نب وره ةخحس نه يلع دولاب ىلهر 3 نبا هانغ فيفا ن نمهضو ع

 داع نحل لوأو ان ملو نيل يتاككلا دايع نبالو 5 ا ساو وو نما

 ا كو فو لاق ثدحلا دهشأ دقلو زرح نب ا نأ لوأو بنيز لآ يف عاطمال
2 : 

 0 يش رك أو * 0 يش تدخلا
 هلااوزاعأ 5 د ةدعاف * انك د رابلا سمع تحلط"3]

 ةيسابإ 5 نط ىلذ هال هفنأ هنأ نع داح 3

 رغأ سه همم

| 



 )ش 27 0

 مطحلا ناكو مالعا تاذ ةصيمخ اهف ًابايث ءالبلا لهأ نم الاحر لفنو لافنالا مشب ءالعلا حبصاف
 بدنو ام لج وتع هللا مودم نفنعلا اهنا اوكرف نيراد ىلإ لفلا برهو قابلا عابو اف يهاب
 دادشو ناطيشلا بازحا مكل عمح دق نعولج هللا نا لاقف مهطخو نيراد ىلا سانلا ءالعلا

 اوضرعتسامث كودع ىلا اوذهناف رححبلا يفاهب اوزبعتل ربلايف هنايآ نم كار أ دقو مويلا اذهىف بر 5

 انيهام ءالؤه ءانهدلا دعب هللاو باه الو لعش !ولاقف هب | مهعمج لق نعو لح هللا ناف مهلا رحبلا

 لاغبلاو لبالاو ةلوّلاو .مه .ىل_لا ىلع هوءحتقاف ر ا نحاس ىلا يدع اولخرأو كنعرات

 ىحناي ىحاي دم_صاي ملحاي مير " اي نيمحارلا مجرأي مهؤاعد ناكو اوعدو امدو لجارلاو بك ارلا

 ا ةلامر لثم ىلع نوشع هللأ نذاب ج ا ك كلذ اوزاحاف اراب تنأ الا هلاال مود وأب يحاي ينوملا“

 اول لسوز ركلات 0 لحآسلا نيبو لبالا فافخأ رمغي ءاف اهقوف

 سرافلال فن كلذ نم غابفلاومالا اوقاتساو يرارذلا اورسو اربخم اهب نيكرمشملا نم | 2 اهلا

 قيةعل وق, كالذيفو مهدب ىلع مهدوءاوءجر اوغرف اءلف نيفلأ لجارلاو قالا هن نسل

 لئالطايدحا رافكلاب لز و * هرحن لاذ تانأ 7 1 *

 لئاوالا راحبلا قشنم بحمأب * انءاجف راحبلا قثيذلا انوعد ش
 نيح مطحلا ة ةصرح ءالذلا هلت يذلا لاثأ نب ةمامت زان اخاف مان 1 ها نم الا سانلا ءالعلا لفقأوأ

 لق يذلا وهأ هول !اف الحر هيلا اوثءد ةصرقطلا اوفرع هوأر اع اف ةءامآ نب سيق ىنيل ءام ىلع لز:

 ماع أ لاقل تاقلا الا لفن لهو ا اماهن لاق هتاح كل أف لاق هتاتقينا تددولو ال لاق مطحلا

 لاق مالسالا ىلا كاعدام هل ليقف لد اف هار رج باكو ات اقول ريف تناك امناهياع 7

 ١ ءاعدو رودلا 06 مو لامرلايف ص للا 1 انأ نا اهدمب هللا ين>خسع نأ تيشخ ءاش ا ةالغأ

 0 كريغدلاال محرلا نمح رلاتن أكن امهللا لاو وهامواولاق 0 3 وبلا يفر ع ىف ةسسسلا

 يفتنا موب لكو يريالامو يربام قلاخو توءأل يذلا ياو لفاغلا ريغ متادلاو ىد تاليف. صقل

 لج للا سما ىلع معوألا' ةكمالللاب اونواعي مل موقلا 5١ ماع ريغب رش لك هللا تحلو نأش

 دما يرحطا كلذ نء اذه نوعمس مو هيلع هللا ىلص هللا لوس باكا ناك دقلف نعو

 بس وص
 ناعظالاب ةادغلا املاو #* يناعد مالم نم قيلخاي

 ناعي ذيزل اننهر سباق -!انإ ينيز ل | ينامولتال

 تنب بيز يف هلوّدي رءشلا اذهو ريب :.اب لمر فروفخ ضي رغلل ءاثغلاو ةعمر ينأ نا رمعلر لا

 راكم نب رس الا انتدح لاق ءالتلا ينأ ْن يصرخ ( ينربخأ ) يحب يسوم نب ةمادق 550 مو

 لاق ىموم نب ةمادق ىنثدح لاق ةءماس فب ن ' هللا دنع نب زيزعلا دنع نب كلملا دبع ياخ لاو

 0 لع ةعمر نا ربع قلالطف رك تنك املف ة ردعلا يلا ىموف تب بيز قخأب تح

 تدرأف لامجا ةزرب يعوق نم ضل ل ل ل بأ اي اهجوتم كار أ ىفإ د تاقف ىلع مف

 (يف 3 ةكم ىلإ ام>ار هسرذ ق:ءينثو ايحتساو هللاواللاق هاا تماعاما تلق ابعم تلقا



 يي ل سس سس سس إب فتبسم
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طو 6-5 0 هللاو اذه موسي لاو
فشا ىلع ا عدو 0 ينو ادا تال كب ثتءحرو تددححر اذ

 ي

 مم انلزن قحانرم مث نعو لج هللا تدمحو | مف عابأ ت ؛اكو. نملا نم انن ناك نأ تلقف-ىداولا

 4-5 ام مطحلا ىلع الزنت ىح سيقلا دبع يف امثنا نا زا .قحرو 3وراخا لاو اذا لد كراف

 ءالعلا ىلا م_ملك نوءاسملا عمو رم ىلب ام لزيت هيلع ردق نءيفو هعم نءيف وه جرخو

 مهقدنح ىلا نوءجريو لاتقلا نو>وارتي اوناكف نوكرشملاو نوءاسملا قدنح مث يعرضألا نبا

 ةديدش ءاضوض نإ نيك ريشا ركسع.ىف نوملبسملا عم ذإ كلذك ةليأ سانلا انف ًارهش كلذك اوناكف

 رح مل مكين 1 نأ فدح> 5 هللا دع لاق موقلا ري 04 و ءالملا لاقف ةعزه ء ع ع و

 َىَح جر ةب ةءاحت هما تماكَو موقلا

 مالع مزاو الا نيب هلي 0 نع اا لاَكُف كن اشام لاف هف رعفريخح نب 00 ءاحفهأر معا ىداث .لدحو

 5 و لئابقلا عازنو املا 5 أ سيقوةزتعو تاللا ماو ل- نم رك اسع ىلوحو لقأ

 ينيعطاو اذه نمينعد لاقةليللا كلاو> ال تالا نا سكب كنطال ينا هللاو لاقو هصاخف دوهش

 مط 0 2 ن مل | ولاَقف هود مهد 2 نك اد اذإ

 لوو ينط ىلا قاطنا يلزو>و ينامحاو يندوز لاق م لكأف اما هنلا برو اعود كك دقق

 لذد ىت 2 هللأ ديعج ردو هزو>و هدوزو ربيعا ىلع هإمحو لمفف با رشا هيلع ىلع دق لدحرل كلذ

 مهفاوعضوف م : ع اومدتقا يح مولع م وَلا جر 0 موقلانا مهريحأف نيملسملا كغ

 ىلوتس- و هو 0 0 جلو 0 انأ ه ل أ او.حتقاو | انك بح فوسلا

 ندهدو لعب هنأف م الا او ل 1 اما اع اع الإ لجرتافب ملو زر 5 كل قاع لع نوعامملا

 د ُق 007 هلق هك ربل ل مموسو# م طالخ وعام و هسزرف كا ماقق هداْؤُف راطو

 ينب نم لجر الأ لوقيو كيغتسي دمللو تق ردع يف حا ردت ل فيفع هب رش عطقنا

 كلقعأ كلجر ينطعأ لاق من لاق هع دض 1 لاق فرفع هفردف هبوص مقرف يناقعل ةءاعل نب نسف

 توكل نأ هتحبالا يإ لاَ ىلع ري لاَقف -- و دحفلا ند اهمطاف | يدعفتو 11 هلحر هأكع و

 4 0 نا كلذ لوي م ا لعءحو لع ايل أوس مل دلو نك 6 دلع فد ع عمناكو كمنل ى

 لاق أردان 2 2 أوف هل: هاع تاضق هف رعف كلذ هل لاَق 2 مداع نإ رد هن 0 َىَ

 «ولوبلطن موقلا ىلع. قدتملا اوزرحأام دعب نوءاسملا جرتو.هكرجأ لل هب يذلا تف رع ول ءاتاوساو

 هنوغي نأي شح اماف سيق سرف نم ىوقأ ربأ سرف ناكو رحبأ مصاع نب سيق قحاف مهوعبتاف
 كلذ ذيف ملف ؛ فيفع لاقف اسنلا لسو 0 0 5 ل ول

 ا 0 ان ا 0 دو ا ر 0

 ميهحأ نب ناككو هه ف تاكل هتماكف نادك :لا 3 ناّمعتلا ل 5 رورغلا ودنا كا فيقع رسأو

 تنبأ الملا لاق رورغلا لاق 0 ند لاق هن ا ينا لاق ءالام هلا ىلا هب..ءاحف هريجم نأ هولا

 ناكو ردم ىو مسا رسأ لاق رورعلل 8 روؤر*غ لان تدع ينا كلملا اهم . لاق ءالؤه تررغ

 ملظع ءالاب نو هلزاكو 4 ارورع هلا اخأ ديوس ر كا بت ملا ناكوبقاب د ا رورغلا

 9 7 7 ل 1 يتلو

 ب. دليل د 5550 < در ساق اا 2011101111 َن تيد ا

 1 جي - نامت هفيوب ١29 تاو ١ 3 1 ا دك 2 ةينكنبا ' هاو اب لذ 12271111

 4 ١ 7 4 7 1 57 00 7 ل 1 ١
 0 10 1 ا اا 0 03 ١

 تو

 فلل او ا د



 (4؛ه)

 رورغ :لاينكلو ا تللاقو كلذ دع رسأ ُ < رورغلايه ناكو رذنملا نب نامعنلا نب ردا

 ليعمسأ ع 52200- لاق ىمع 5 لاق دعسنب هللا د.ع انثدح لاق رير> نب دمحم ( انثدح )

 نب مطحلا جرخ يع 2 نب ريهعع نع سم نبأ

 2 رع نهيشات نهو ةدرلا ىلع.ل 20 نع“ ةعربا ن<و ةياعأ : نإ نع يف ةءدض

 اب ثعبو ةجياسلاو طزلا نم امهب ناك نم اكرم 2 لك ل رفاك زي ل نم

 0 راو نيولس ود هل نفل 2# | واكو 4 هيو معد مه سقلا دبع لءدل هلاقأف ة نيراد كل

 نيردبلا كتكللم ت رف ن نإ يناف ا 5 هل لاو ردنملا نب الا يخا نبأ ردا نإ كباس نبا

 را 1 ا مهاع خ 11 م مر ماش يناَوِح 2 لو 3و اناؤر ىلإ ثثءاو ةرملاب نامعلا» نزح ى

 هود ؛ هللا د.ع هل لاش نيملس م ىحلاص ند لدحر مهفو نيملس دما نيروص#لا ىلع

 0-0 نإ هللأ دع لاَقف وكل اوداك كح 1 مم هلع لكخاف بالك نب ركب يب

 اننا ةئدملا ناتفو * 1ر0 5 ا غابأ الأ

 نيرطانلايثءإ سمشلاعامش# 3-3 5 يف مهءامد 5

 انءاكوتءال رممصنلا اند>و * نإ حم رلا ىلع اناكوت

 نإ فيس نع م.هاربأ نإ بيعش نع ىحمي نب ىرسلا ىلإ ب م

 ذأ قلنا كب ربا تس لاق هشار نإ نغباجنم نب مهس نع لالب نب ةيطع نب بعقصلا ن

 ل انس كالسو نيءاس ا نم ا ن“ 0 قدا نيرحلاب ةدرلا لهأ لاتق ىلع م

 رفنف لوزتلاب سانلا ىعأو تالا كرت هنا : لجو نع هللا دار 0 محوبحب يف انك اذا ي

 0 ل او هذ ءاسساال ور داس الو دز الو يع ف

 هلا انعمدحاف أ وعمتي 2 2 ىدانو صضيعل 8 أمطعا ى<و و انيلع منام 2 نم هيلع مث

 هيسوش م # ع ادغ انغلب نإنحيو مالث كدككو سانلا لاَقذ مكي بالعو "-ٍ يذلا اذهام لاقف

 ا رك راش ل هللا لب مس ٍِق ميدل نيملسم مسا اعز 5( ىءانلا اهب ا لاف اثيدح ريصل يح

 ةالصن ىدانملا 4 0 لدم يف ناك.ن 2 7 هللا لذال 6 مرش أف لاق يلإ

 معلا 5 ءاعدلا 0 اقف تاز ف عملف اويصاو ءام دلا 2 بصف هعم ىاانلا اًد>و هنتيكر

 20 لاما لاعت اق انلستَعاَو ايش 0 1 يت> انيشش سانلا ماقو ماقف ءام دئارلا لاقف 7

 0 4 ادق اق رهط ىلا لج اقف انيلا تخانأو هجو لك ن لا ا

 ١ راكملا كلذ . نعان ع الق ىد هر ةربره و ناكو انحور م ءانؤرو ليلا دعب 1

 ترركف هيلعينميقن تح يعم ر كف لاق دالبلا هذهب سانلا يدهأ انأ تلقف ءاملا كلذ عضو كملع
 1 يرأألا ىناالو هللاو هلى اقف ءاملا 8 الو هب رردغاا وه اذافهئيعب ناكملا كلذ 00 تم 0 هب

 1 وو ةييصس ا امج دولا 1 221020272 002 1 0 سس ل تيت ست تس ٠ 06 ا سوو ها هس م سس سس ساس
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 : م7 توصلا اده ةييس ج٠

 هه 1

 تنص عمك

 رظنا الف يفرط كلمأو * تدب ام ادا ضغا يتو.ه

 رمضا اع نحبف نقطن «عو.دلااماذإ ىليتحا فيكف

 0 يدع وهفص ن مو # هواش يرورف ن :ىم انأ

 رفوأ هر يف يلغ>و »+ ثردحلار ا ا ع

 رظ 5 يسفنا تر انن كياع | مةمأ 4 9 م 7 ْ

 ةناللثلا تاربالا يف و رعع نع يلعس واب لوا ليشت نامح د نب 0 زال ءانغلاو 0 حال كد سسابعلل 0 |

 ليش ينان هيو جزه ماسل # ةوقش هب ىرورس ند ابآ * يفو ىروذام ةنا 5 وردعل امفو لوالا

| 
 راقنم سايعىلإو زرحم نب نيس> يلإ بسني

26 

 مطح قاوسب ليالا اهفل دق * 0 دشلاناوأ اذه

 در ل رارك و8 معلا لا
 لغدماو هعييض نب يرش وهو محلا يف هلوهن ئزيعلا ضيمر نب دشرل رعشلاّر>رلا نههضورع#

 لمر فيفخ هيقو رص !ي كوأ لقت فريقخ ءاروح ديزل ءانغلاو دن يم نإ ر#< نب ناسح تب.

 مف ةعيب ر نه اهعج عومج 8 نك انغ ةعيدض نب رع ناك 9 لاق ىك-لا دجحأل هنا لاق ظ

 ن ةرعشالا معاب كل نب يده. نب ناع رف اهف 2 ءأ دن 5 نيبو هيب تاك > دعإ يبسو

 كلهو 0 مهي يف ناعرفتامو مهم ب ره م * موليلد م للذف ةزافم قا رط ىلع ركأو 5

 ديشرهيفلاقف ءاملا اودرو اوتو وح اقنع اكوس هباحأب قوس ماعلا ىلعحو ناعم |, ريك سان . هم

 مغ ال لبا يارب نذل * مز ي دتسافدش اا

 مي مل دنهنباو ةادحلا ما 0 مو رهظ ىلع رازح الو

 مدقلا قاف نيقاسلاطدخ * ملزلاك مالغ امساشب تنا

 * مطح قاوس ليال اهفل دق ©

 11129 تنوعا ديول م 01 50 امل ةلردأو هيف اذه دش ر لوقا لعملا دئيوب ةكقلف |
 يرهزلا دعس ن نب "هللا ذيع 00 لاق يربطلا ربرح نب دمحم ( مدحرلل ا هللا ىلح

 نم :,م ناكو نيرحبلا وحن ىرضحلا ن ؛ ءالعلا جرخ لاق فيس ين ري | لاق 0 يمع دل لاق ْش

 0 مسوقلا ديعتءافف اودنرا تام امل -و هياع هللا يلد هللا لودر نأ را هيدح ظ

 ملسم نإ 2 لتففسا نع تفسر "دف ىلعلا ن ب دوراخلا سدقلا دع ىنن' ىذلا ناكو 0

 يلح اندح 0 دي نا دع ا لاق 0 نإ ا ) 5 ) دقق 2 هنيردلا أو 5
 ي

١ 

١ 

1 

1 
 ع 1

 ا
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 ظ عسى نب هللا دنع انثدح لاق هيورهه نبا امدح لاق ىلع نب ا ريذلا ادع 6 و "

 هدنعو امو. نيئمؤملا ريع يمو» ح 2 لاو ناماس َن ماه نع ربج نب د# نع ةبون ينأ نع

 هنضقم ةحاح كلبك يدارمتيصأ ناف * اسوأ تدخ.ه دق راهب أ ينأ مشاعل ائمةعامج

 نوناكلا اذه ' الع نأ 00 0 0 نالق تلجعاج لح تي تدصأ دق لاف هتيئغف

 لاق اماصح اماف مهرد فلأ نيثالث عسوف "ف هب سهو مظع نوناك هيدب نيبو لاق مهارد

 كالذ يللا ليسأل لاقف نيئمؤألا 2 ا تاذف تاعفل ريئاند 5 نا ين ::أس وأ ةمهل أ قانا

 هب دحلا:# كدب مف ْ

 م29 توغلا اذه هيد 25

 06 5 ادع 0 د اعاحو 1 ّك تحرمه لو راه أ

 اعارس نمل هب ةالفلا شءو © 00 نا كئيدحم

 5 5 0 همهم 0 نا أهم 1 وابل ملعول هللاو هللاو 6

 37 ىلدوملا م هأ ادق تدساي يلع س ولا و لق هقو 0 نع 7 ا لق ينان ماهل 1

 ق3 ردعاتد الاق ساو نإ ليع.ساو زيزءالادبنع نب دحأ ( ينربخأ ) قحسا ىلاو يملا ىح

 املاع ناكو سأم ءلا نب هللا دعنا لع نإ ليال ل نرش يف انك لاق ا: ارصأ 0 ضل ينادح لاق

 أ
| 

 كالا يمد وم نب أ هفصوو هقفلا نوما هفصو مك | نب ىحي 4< ناك دقو اع هقفلاو ءان دا

 | ىلسوملا مهاربا نب قدسا يلا بتكف ءانغلاو هقفلإ 2 هيف عمتجا ام بأ ام نو.أملا لاقف ءانعلاب ٠

 ِ ريغسصو ا ناماس ن ع ني تونا دم دعما ادعو 30 يف ناكو انا لوح نأ

 ا الم ءاوذ تلا 2 ادف تليد قديما انلا كتكف تاكا تفشوي نإ دمحأ امالغا

 ل ىفبتكو مكيلا ترصو يردق تلمح

 3-2 ءادعال ة بما وم # هبتثدح يذلا مزاج ش

 هب تسلو هرش لاَش تح # هبتءاو هلو> رودا م

 فسو ئن دحا مالغ ءاك ذي انرشو اندغتف همالع حدب هعمو انءاح مْ ْ

 اذه تذخا نم هل لاق مث ًارارم هداعاف هديمإ نا قحسا هلأسف # اعاح وأ يل تره دق راهبا #
 ١ املف ىلعفف عدب ىلع هيقلت نا بحا قحسا هل لاقف هل هيف ةمئصلاو لاق بيبطلا نب ذاعم نم لاَقف

 انانغف ريغص فاخنو 0 هدنعو هالوم ىنغيو برعشي رفعج وبأ دعقو ءاكذ فرصنا ءاش هلا تياص

 انانعف زابنا را قلميسا نيس كنف ىروخام مالغاي هللاو تنا قدحسا هل لاقف |

 رظنا الف ىفرط كلءاو #*© تدبام اذا ضغأ ينبه
 قرضح 1 ءانغلا ىلع م 5 5 دق يا تل نإ ف هللا كزاخأ: لل نب 0 قحسا لاقف



 ا 0 0

 3 راسنا روج كرا كانه مهروبةف رامع نبالاق هانركذام وحن ربا راسو نيو زع ل

 ' د1 نم ةكد دحاناكو ةعيعبس نوعا ىبادحا ثرطانب نيرحال رمشلان ا هسا ن عي يأ
 عد تا اما“ هقيلح يب ندوحإلاو

 | 3 ظ لوشو هربق ىلع بصلو باسل نع

 ربشتل ناك نإو را هقساو 0 اماكن 70 1 ماه درعصب,ال

 ا تو د دوع للك د يي وه نحف ي وهف ارح ناك

 دشنبو اههمربق ندع سرس ن6 الا تام مث لاق

 كدت _ توعال كنإ ةئعماك هل تااق 3 * لاق تاسالا #*# | دق رز دق ا_اط امه لياح :

 : ٍ يف ط> 0 دقو هفرعف ع لآ سو رفس يف ىداولا 00 اذكو اذك ىداوب ةرحش يف ةب ةيحأ

 ّْ لوي ًاشنأف ةيح هتثبف اهباع هلجر ةرجش 0
 # سرعش لزان يناف ىلع * اجرعف يسمر ثيح اذه ىليلخ

 سبلم هيف نكي مل تح تايشع © هرج اي وحأن ةنعلا ءادر تبول

 سفنم شبعلا رباغ يف اق له « يلتاق كنإ دبال ىذلا ىنتحأ
 سجوأ ىدم الود ع # لفام ندح الا يعد دعا

  2٠م هراخأ ضعو نابلس ني مئاه رك ذ ايت م رك ذ 0

 : رؤس يب تاققو لع *# داعيا 0-52 تكرب

 92-2 ضي رغلا ا نأ ةيهدسدا يداطا ىلوم ناكو نان | أ ينك 1 3 ّ ينب ىلو» ناماس نب 00 وه 1

 ا 0 هنأأ 0 هفو اهزب نع ةعيصلا ن

 ش هيي تبع * مشاهأي كدعت يتشحو أب ا 1

 : ملام هرضضاح ن 5 ملام »* ماهي ةدخالاو ووللا

 ا يداطا م دوم ناك لاق ةيذاد رد نن هللا دع نب 2 دييع انتدح لاق زيزعلا دنع نب ىلع ( نرخ ( ظ

 || لاق دامس نع ىحي نب نيسحلا ( قرح ا سدا نا ةقلو هحرافمو ناماس نب مشاه يللا ليي

 1 ءانغق يدابلا ي وم ىلع اموي لخد ناوانس نب مشاه نأ ىغلب

 ١ دراو#لا كيلا كابير * اهلدي كت. *

 : دراود اهرح>اوه ع نإ 0 1 اذإو

 يناس هل لاقف ل ص 0 مو ك0

 3 هلا امعفدفا روذب لا 3 نوناكلا غ عرفو كلذ ه4 صاف نوناكلا دوه ىل المت لاق تشم
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 امم 2 رآز الك عابس هدنعو 0 نيع « 1 د تحسب لظ 2 2 0 س2 0 ذا رحخلا.ديدا

 اذاو فن ال لاقف تقرفف لاق كلق درو يذلا برششي ق> تفك لاقو هد هيرض هحاص ىلع

 لقي ًاقنأ مئيفامي اياك 3 مام ولأ قست هيف نو لدا دعا |د
 مارك ناء_ذق#ال ج ادا. * "اع دهر تك دكل اطابه ىلياخ ْ

 م اوع'ننح نم هيف ىلامو" © فرفعت نامت يا اهلك 1

 م ادم سعوا ىلاثا لاول 6 هازال كسل كير لع مقأ
 يكن دو مكيربت يف ينصح ةباق ب رقأ توملاو أ ّظ

 م ادفن وكت نآي-ةنيتدجل © ةياقو سفنل سفن تاءج واذ ظ
 2 ارعشلا نأ ت تكسلا نب توقعي نع ةياكدا ادي كل مح رب ا للا ىل يلا لاقف |

 ا نب بوقعي لاق لاق ينوكسلان ء شفخالا ناماس نب يلع ام ينريخاذ يدسالا ةعادق نإ ْ

 :ء ساحبف ءىجحي ناكو انش ناعدب هل ناكو ناساق مدق ناكو يد_سالا ةمادق نب يسع لاق

 مث هرطو يغقي ىت> نيربقلا ىلع بصيو برشيف قار هل لاقي عضوم يف دنوارب اهو نيربقلا

 برش وهو دشنيو فرمهند

 مارك ناضقت:ال امك اذجبأ * ادقر: دق [ملاطاه لدا

 غون مدن نم قار الو # هذهدنوارب يلاماماعت ملا

 ماهم, نحو ا كالا لاول 8 سرا دا ىلع مةم

 مكاقس راقعلا ىتسي ىذلا نأك هاكءمظءلاو حالا يرحم توملا يرجح

 ما دفان ماعشأ ناش وردا لوقعلا وينه ل 0

 م افح تومدع نميذلاتساف # هوم دعب اخأ وف 3 ىأف

 « ام ازتامور] اوذت الف«. ةمادنم نم يرق لع كلا
 يغدر هيوط انام نيو اقطجو است امك اكيدان *
 ماهد دق يذلا اذه ام يليلخ # 'ايعاد ناب مم ال مون لوط ن 0

 م اع دق يذلا ينورعيش قلو * كلاه ةلاحمال يلا تيضق هه

 ا ةلوع يذ ىلع درب * يذلا مؤ 368 لوط امكيكباس

 لاق يرذالملا ى < نإ د نع ءالؤه ربح 1 دع نب 5 سايعلا ون ا يريخأَو 1

 شيلا ىف اوناك ةفوكلا لهأ نم رن ةنالث نأ ينغلب لاق ىلحعلا ملسم نإ طاص نب هللا دع انثدح

 اهدحا تام ذإ كلذ ىلعل مهاف مهربغ ن وطال نومدانتي اوناكو مليدلا ىلا جاجحلا هبحو ىذلا#

 هتقدف تام يناثاانإ مث اكب و هربق ىلع اهاقا ره س اكلادغاب اذاف هربق دنع نابرشياناكو هايحاص هنفدف

 رخ آلا ىلع هيا يذلا ىلع يالا بصي و برشيف مهي دنع سلجم نأكو ةحاض تسال فان
 و اهركذ مدقت يتلا تايبالا ضب رك ذو #* امتدقر دق املاط اه يدا لاو طحا

 ) رشع عنار 4 يناغالا تيدا
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 5 ارك نايضقنال اءمكح ادجأ © امتدقر دق امل اساه ىيلخ
 اكاكب نإ ةلوع ىذ ىلع دري « .يذلا اموةايملا لوط اهككب أ

 : يف يديزملا سايعلا نب د#ت هب انريخا مف يدايالا ةدعاس نب سقل رعشلا * ةعول يذ ىوريو

 1 يتعلا رك ذو ىد_الا ةمادق نب يسيل هلا تيكسلا نب بوقعي رك ذو ائهه هرك اذ انا ريخ

 0 ناماس نب مشاط ءانغلاو ثرحلا نب نسحلا هل لاقي ةعصعص نب ماع ىنب نم لحرل

 درععد ند يلطعس واب

 م5 رعشلا اذه يف هتصقو هبسنو ةدعاس نب سق ربخ ركذ 0

 نعل ن ناعدنإ نى كلف نبئىدغا رعش ع ناكم لدقو ورءع نب ةدغاس نإ سق وه

 : اهيعابشو برعلا سيطخ دانإ نب ىمعد نإ يصنأ نب مد-م نب ةانم ديز نب نائمطلا نب ةلمثاو

 لاق ٠ دلو هيلع 5 رشا لع الع نم 1 لاه يف ايكح وابيكحو | ميلحاو

 | هلعّسا ىلع لل كلوي 1 آو لع نلمح دنع اكتأ ني اور 1 ام ةمالك يف
 هدحو ةمأ ريشحم لاقف هنع لك_و هئم ةعوس امالك هع ر 1 ناكف 2 كارو ةوبلا لبق سو

 نك ناو وهو هريغ رنا اذه تدت ك تقو قرع ' 5 الإ ةهدع تاه ن ده ه ريح تدوس دقو

 يديزملا سانعلا 2 در_خ ) ير ( اهمعتأ ند وما ادا ثردحلا الحل بهذم ىلع اهاوقأ ْن

 لاق يناسنلا صفح نب نم رلا دع كك روع ينادح لاق ناردع نب اص بتوهش ونا 6 لاق

 حاصيا ن رع ناسا نإ دع ينأدح لاق هللا دبع نب نسما ينادح لاق د# نب هللا دع ينثدح

 !ولاق .ة دعاس نب. نق لمقام 1 ملسو هيلع هللا ىلص يبثلا ىلع دايإ دفو مدق امل لاق سابع نبا نع
 000 دا نك وو قرروأ هل لبخ لع اطاكع قوس هيلا رظنأ ينأك لاق لا لوسراي تام
 لاق لوشب هتءمس فك لاق هللا لوسراي هظفحا انا موقلان٠ لحر لاَقف هظفحا يفدجا|ام ةوالح

 جاد ليل تآ تآ وهام لكو تاف تام نمو تام شاع نم اوعو اوءمسا سانلا اهب .أ لوقب ل
 سبامو 0 00 ماو رو 0 0 ل مد رخز 3 0 ا كيمو

 1 ىلوطف هناوأ كك هنامز كلل دق نيد نم لثنأ نيد "رضسرالا هحو 6 ما نبا ٌْ

 راصب انل نورقلا ند 0 نيهاذلا يف

 رداصم اه 0 تودحال د ادراوم تدار |! د

 هيك و ىغاصالا ي 2ع نإ "رع يوقف 0 دو

 راع موقلا اص ُثَح هل # امم ال ينأ تاقأ

 لاف هدودو ا ةمايقلا مول ثحمب نأ وجرأل ينإ 1 هللأ م م هيلع هللا ىلص 0| لاَقف '

 اذ 5 تاما كا ليك ا ا كات 1 امو كاق انج نع نم تيار دقل طا ل راح



 هد /ادنطولاخ*“

 تروم ونسب ويد يوم جوج هس

 ( سفن )

 7-2 لزق ٠ امظع الام تغاش ًاباقرو قطانمو ناتو اا نوماس 1 35 ا ةيسداقلا مو 000

 يذر رءع ىلا نتكشو د لام يتذنافأأ لحارلاو فال هن 6-3 باصاف ةيقدلا ضف 3 26

 ةعقولا دهشلا : نم كثب قآل ند طت و ا نيءاس ما ىلع در نأ هللا ى 7 لع اع هنع هليا

 ا ةلا ةله> ىلع ف ام ضف نا هيلا نكف كادي ردع 00 دهش ند 00 ما ردحاف لعهذف

 تاع كنتوزغ, يس نعلابت لسا ينإ لاققف ىلاعت هلل كا 3 ا ٠١ لاقف ب ا نب ورمع هاناف

 ةيانح بحاصو 2 هلم 2 عش هلل أو لاق بيصن لاملا اذه يف كلام لاق نآرقلا طفح ن

 ائيش هطعي ملو هنم موقلا كحضف محرلا نمحرلا هللا مسب لاق هللا باتك نم كعمام لاقف رشب

 كلذ يف ورءع لاقف

 ريداقملا كلتالا شيرق تلاق ه دحأ انا ىببيالو انلتق اذا
 ريئاندلا يطعت ذا ةيوس الو # ذهل نعط نم ةيوسلا ىطعت

 ةعبر نب يشب لاقو

 ريمأ قلع ضاقو نب هدم دو © قات ةسداقلا باني تعا
 رير> قارعلاب ا ريخو هر ناو خ1 دعسو

 ريمع َركملاَو نيدق باس«: اقو.مزئقو ةللاكاده رك ذب

 د

00131 

+« 

 ب: كاللاك ىرخال انملد: © :ةستن ؟عارقب نم انغرفاماذا د

 ريقز نط لامحاب لامح # مهاكنيمجأ امفموقلاىرت

 أم رطعأ نأ 0000 فاو اا أدر امو ا.ط لاق اع هنعى لاس هللا يذر رم ىلا دعس بت 1

 نا ردتق كلاق سانتا نك ولأ ىف داو لاق مهد ىأأ امونف انج 0 انا ل

 اذاف ودل دب و .ناةحلط ود كك لان ورع كل 10 يلهابلا ةعيبر نب ناماس ىلا

 ثيح اهمضق اهراز وأ ترابا تضم اكو عئالطلا يف امهنعباو اهرواشو امهنداف ساسثلا رضح
 ىمحاسلا صفح 320 د خت لاق أ دن ةحلطو ديرا ورع ناكو اهدادنرا كلذب يفعل اموْمفنأ اعضو

 ب 78 نو مع هبا نك قت :ءالإ ل_ّشأال لعحف ةينيمراب هدنح ةعيبر نإ 0 ضيع لاق

 ىلاعت هللا يذر 0 غاي ؟ نيحملا ف رعث 0 ورع لاق نيم اذه اما لاقف طلغ صرف

 ةماصمصلا همسة رت كدنع 0 ينغلب هاو تاقام كريم اللئاقلا كناف دع اعاد تكف هلوق هنع

 للا كنكو كفحف# غلام ىف َىَح ملقأ 3 كينذأ نيب هّعضو نأ مسقأو معصم همسإ فيس يدنعو

 عم ديواهع حقو ةيسداقلا حقو لورا حف دي 5 نا اومعزو لاقدنع هءاح يف همولي ناماس

 ةحاطو ب 1 دعم [زوَرَدَع نيلخر كدسَيف نا نادمتلا ىلا نمسك يدل د نامعتلا

 ماللسلاو اللمع [هطوت 5 نمالايف اًهروانو برأ امري اف نيت ب نم د ل را

 سس وص



 ( خم
 ع ارا ا 7 1 15-3 طك 772 177 قات 11 ل 3 مج 23 123 22-577 317752 جد هج جت هج هو + جيت 1ع بج حجج هك ت1 ب

 ىلع تعبان نس 2 يريشقلا هريشه نإ: ةرف راوح ف وهو ليخلاو ىريشقلا ه ري..ه ن١ ةرق مهن

 مرا
 بهو نب رسثتملا ىلا اوثعبا اولاق مث سانلا بصخي يت> اوراغتيالنا اوفقاوتواودعاوتف سانلا ىلع

 كاذىلا يموقل "يا ا4 لاق ءوءلصام .هوملعأف 'مهاتأف انعم ةلذدتلو ان سما ديكر نئاواا مث ىلهابلا
 لك يت> مارح ىلع ءاسنلاو لغلاف انا اما لاق ةلداب اخااي كنط كنا يضلا مزاح نبا هل لاقف

 0 كاذنم قيضا كتسا هلوق دنع رشتنمال مزاح نبا لاقو كلذ الا نكي ملو اوقرفتف كلبإ عش

 اهاعرو هللإ رمكا درطاو عض راحو يف هسفنب يمر مزاح نبا هار املف مزاح نبا ىلع رثتملا

 لا ىف لاقو ةئس> هل ةليوط ةديصق ىف * ايرطلا ةناحر نه قوشلا كل جاه 2كالذيف لهس لاقف

 هلا ىنعا كلذ
 اهيصم ناكام دعب مانا ا * مزاح نا كر ذا و هش كل يدف

 كلذ يف لدخملا لاقو

 صضاطب . تسلو اض.> ةلتاذككخ #«# 0 نا جعل ند 0 نا

 اسس ا

 * رفاخو ريح ند هانأ الاتو د نأ ه رف نأ يناك اج »#

 #  رفاوتاا 2 ضرغ يدل * اودعّشو ىلهايلا 0

 هس د اسحىذدو باهذلاب ا ص اذإ

 3 ِء ع

 1 1 0 ل بلع ينثدح لاق لشارم 1 ب تاوقعا يريخا لاق زاهع كا هللأ كيمع ب دما ) برحا (

 3 سكن 00 ين ين ربخأ لاق رمش لا نب 0 1 شايع 5 ع يدع نإ م ل ا لاق

 3 لاكن كما انكنو كابا انلتق نحن ثعشالل ور مع لاقف *يش يف اعزانت دقو بركيدعم نب ورمعو

 4 رار لاق 4 هاو رو رع اج ا 5 5 ل اف كنط رضال هللاو وروح الا لاف 4 0 اموق كليويس
2 

 2 اق هّتيدحو وردوع ديب تدحأ م هب>و ىلع و هرقل كعشالا درب تذحاف ىل>ب ملا هللا دنع نا

 3 نحاجالاو ب 1 ا ورم مدق 6 د مع ءاذاقو رصقلا ةناوطسا تر اعاكل هللاو لد

 2 امهدق َى م لاهو نزوب ل هب ذب ناد و هارب 0 هللأ ىدكر تاطشلا 0 0 ىلع ىعهفلا صاقو

 مويلا اد مث ةعملا تناك مث انمدق موي لزنللاب انلغش الاق امكسبح اه لاق سيلا موي الاق

 نب حاجالا : اذه نينمؤملا يور لاق لاف اميماع لقأ مث مث هاحم لاملا نزو نم غرف املف

 ةق]و اعو رسم و .اعراضلا رلان هي را راه لاو ة . 1 هلا دبع ةرآآ ايدك ضاقو

 تاقف هي>ويف قفل ف رع و لاق هه هيلع لقاو صاقو نب حاحالا ره لاقف توعال هناك

 ناح 006 ىلع ءاب حن مهام تصد مهتازرا 0 0 1 2 نومكلاص س اناا نيم *وملا ريهااي

 ااملاقآف كب هللا عطه ل ك0 نم الا كلذ ٠ انسأ رام هللاو مو.امأ حالصب ن وحلا ممع م هودع

 لادرتعا دق لاق كيحو ىف تبا ا نءنم لاق كو لاق يذلا لدم ك.حاص يف لوش نا كلدم

 اا تدر كلو كرا فود 0 تقكا ناك هي وقع كتس> وأل نال لاق ىدلا# لدهن تلكرأ

 ةادشو ةلتسلو كتي ويمرعو كعرتو ةضعت كيلح أس هنا امأ ادببأ هذه كلاح كبل تملس
 لاق باطخلا وباو سنوب انثدح ةديع وبا ( لاق ) م مكب رفا اف دعب نكي مل ناف كل سلو

 يي يريرييببللبببببصطعب مس



0 
 تضع ل سس ل ل 3

 نومأمال ءاعدلا عطق ناسارخ ىلا رهاط مدقم نم ةدم دعب ناك اماف كلذ 7 كحال أ
 را ةعا هده يف عدب س١ ملديربلا بحاص ةدعسم نب عشاحم نب نوعدهل لاقف ةملا موب ربذملا ىلع 5

 هلعفوهب بتكتال نوعا لاقو ةيناثلا ةعطاىف كلذل ثم لعفوهب بتكت الف عقو وس لاقف نيئماوملا

 نيئمؤملاريماب ريخلا اذهلصتا ناو دادشب ن + عطقنتال راجتلا بتك نا نوعدل لاقف ةئلاثلا ةعمج ايف

 ألف ريخلاب نوماملا ىلا 2000" تدحأ اع نك لاقف قمع لاوز برس نوكي نأ ن ا ملا ريغ نع

 هل كويوكو رهاط حان ىلع كلا.ت>ا ىلع ىهذي : لاقو دلاخ ينأنب داب امد هباتك لصو

 نم ىلع دا حاصتو ضم نم هتحر ا مهب ىنيفاوت يتخ ن صخحشت منع ًادهع هللأ يطمعأ انأو

 اوكا ديربلا بادصال لوو قيرطلا يفمولتي ل لو د سطو كءارشع نديبال تال

 ذغاف رهاط ةافوب رهاط نب ةحلط لسر هافاوو راخالا هّتيقل يرلا لصو املف اهدجأ ةلع ري

 ناف كهجو ينرت الو ينماكنال دحأدل لاقف ةلفغ نيح ىلع ةحلط هيقلف ناسارخ مدق تح ريسلا
 هلييسأ يضم دق يبا هل لاقف هتحم يف ناك يبعسو هل يلايحا عم ةمعللا لاوزو بطغلل ينض ع كابا

 يدنعام لك لذباو كسفنهب نكسنام لكب كل فلحاف انا اماو كتعاط نع جر امل هتكردا ولو.
 دمحا يتكف ةحبصتلا يف صالخالاو ةيحانلا طيذو ةعاطلا ن-> نع هل نمضاف هريغو لام نم

 دهعلاو علخلاو ءاوالا هيلا نوماملا ذفناف هدياقتب راشاو نوماملا ىلا ةحلط ربخو رهاط ربذو هرب

 لاق تايزلا كلملا دبع نب دم نب نوره ينثدح لاق عكو ( يتربخا ) مالسلا ةنيدم ىلا فرصناو

 هلمع نإ هل لاَقؤ هدب 3 شارف ند الحر ةمره نإ عدم لاو هسبأ نع قحسا نداح ينثدح

 ةمره نبا هيف لاقف هنم لش مف هوفم سعاش هناف لمشتال

 عيفرلا فرشلا هرانلأبشو 3 ذنيحورمعياربتدخا

 عطتستام ىلا هزواجو * هعدف عش عطتست مل ذإ

 هلوق هف ىنعو دا ةباحمر فا بركم دسم نإ ورعع هلاق امو :

 ابرغ اهراد تسمأو كتقراف ذا ©  ا!برطلا ةنايرنمقوشلا كل جاه

 انرساهعمد تردو و رم و نإ يتلحار نيبلاموي سحا ا

 ابرطضاف ميرلا هتيم ةاهملا لثم * اهبذكحربي نازحلاب مفرت قح

 امقنلاو طنا نارفعزلاب نحرض #*« اذا لاحرلا نلتش تاياغلاو

 ان اهو ”ىثي هدنن الو ©# مدع اهب ح هنن 0ك نم 8

 : ايذك ىوقلا تافيعض نولخو َ نق ينكحلعا دق يناوغلا نا

 لاقو اضيا هللا ىثب> هيسأ لمر هيقو دامح ةياور نم لع لي حسم نبا رعشلا اذه يف ىنغ

 0000 07000 ْ أ

 ئور دقو ملسو هياع هللا ىلص هللا لوسر تاما دحا ةياظنملا نب لهسو ( ىتامسألا جرفلا وبا

 ظاكسب برعلانم سان عمتجا هنا رعشلا اذه هلوق يف بيا نا يب.صالا رك ذفا ريثك اًئيدح هع



 ا 00

 داءغنب ناسغو نومأملا يدي نيب لولا را 153 لقت, دا ناكو امفىل للتمم و ناجل يلون

 ربحا رهشل الو كنلا ٍديصأ ي > يلا تدعو كالْرك تق اله دخادل لاف تاه > كاذ ذإ ىلوتي

 اذه هغايسو ةاجضأ 0 ىلا بكرتال كلنا ملعي نومأملا نال كتداع ن سدل امي هديررت ام

 يبأ نبا روزو ةدم ثبلو كل لات>١ تح ةدم 00 سىغالا اذه نع 20 م

 را و ةش لع نمابأل لاو للع ل1 ق1 دين نومألا ىلا داع نب ناسع نع اياتك 1

 حنش مس سس -ا--ا-ب ب -

 هيلع تدرو طئارخيف نودماملا يدب نكي. اهضفو هائارذ > يف هلدحو ناسا رذ ىلع هريغ فاس

 دعإ دريسو لوز ل ف ا م معا باتكلا نوماملا ىلع أرق املف

 1 رخلا يف هدو رخآ 0 3 امايأ كس ا نيم دئاح ي ربق 0 اد ره

 عقدمال هنا د محأي لاقو قاق نومالا ٠ أ رق املف هةسفن ةعم وج رالام ىلا ةلعلا يف هانت هنأ هف 0 ظ

 لعأ نينم'وملاريمأو هلبقتسا م بصأ رف ىرأ اع هق تارم *أنا يأر اذه لاقف قرش ناساو > مالا

 مهمدحأو دحاو ىلع دمح | نءطيو الاحر ىمسي نوماملا لعق لاق مهم ناس ار حاضي نمو 0

 نوداملاهب اعدق هدئع هنف ضوهنو مالا اذه مايق دحا دنع ناكنا لاق روعءالاىف ير ' اش لاق نا ىلا

 فقوتق اطخأ دقدتا ف يارلا بقعتمت ناسارخ باس كا ا هسا و ناعأ 00-0

 ىف نوماملا نا مث كسب مي صهاطو مان رهش ي ف هضقس ًارهاط نحوي أ ىدحو ةاذفأ 8

 قرا راضحاب نا [ هال صهاطأ ءاوللا دقع هل هدقع 5 كامو نيذلت و ىدلل | ةلدأ نك 0 ْ

 ينغتا قراخاب لاف ردا حول ه ةادغلا نومهاملاىيصدقو رضحاف يخل

 : ١
 2 ىلإ ةرواخو # هعدق ًائيش عل ها ا اذا ْ

 عوبت يوهنام لكل تناو بايك - ىعدن هر
 ١ ةيولع مل لاق هلوقت ام ا هلوشن نم فرعت لهذ عش تءزدام لاَقف هانغف هناه لاق 9 لاق

 1 تعم ضان لاقف لفتح حاتم هيشغل نأ 3 ري ءارو ناك هر 56 مراسل أف رسسعالا

 رادقم يف لخدف 0 ا انحش ةياب َن ور#< ل لاق هلوَد مم ندحأ 1 0 ٠

 مالغابلاق ملاقبنأ ي داب اذكه تدنغام 1 لاقف هاننف توصلا هنن ل سصعأو ةيولع كوحو ْ

 ءلمأ م 3 ةيالث هعلذو م*رد 05 ةرمشمب هل اعدمت الطر الطر 4م .حاص قداو الطر ا

 نام وردعل لصحو ع كلذ لعق ىد ا لع 0 هلا يذلا لوقا د رك اا هنداعأب

 قرب لاقو هماهاب يلعسولا هعيصإ دقعف روظلا هونذاف نونذؤاا لخدو 5 نونالثو كرد ىلا

 ريفااي ىرتع لاقف ءاسلخلا نم هنرضخم نه « فرصا نأ دارإ اذ! لتس ناك فدو ناع قر ناع |

 دقو يللا لصوام ينوذا هت[ 3 0 3 نا ثنا ار ناف أ تا ىلع 0 دق نا“ ءؤملا

 ع دحاو لكل سو ا يلا الو نح اهمطعأ كس ا 2: 55 0 لاَقِف ها 0 8 ظ

 لاف دولا كينح م رض هاذ ناتع . يأ املف هلحرذ يهاط ىلا كيو وردع 2 ظ

 هتلع نع هلأسف دانع نب ناسغ ماكو هي>وأ يىهاط دعو بلكي ا كاك 0 هسذ ىلع حرطا

 بتك الو الياع نكي هناهل فا اهيسو

 مرر ممر ل ب يمي يي ما ااا سس سمسسنسب

 يورو بي ري يبي بيب يسب سب يببيبييبإيبإبيببييإيلببببب-بس-بلبسلبلب

 نك ئشإ
 عي سس سب سبب يب بيب بيب م بيسي ب يسن يس يسن يسن سس

 نإب هيلع لاتحا ا ىعاط نا نومأملا 2 اذه



 زو 9-7

 هب اوما وسب باور ةباجيا رمت

 ( *ه)

 0 له * 0 : 0 هللاب

 ف.يشح طابسل هقو رم ل 1 2 ,ال ءانغلاو ة ههرب 0 5 ا عي رمسلا ن نم هضورع

 اهنمو لذب ةياور نم نحل ىبصوملا مهاربال هيفو يطسولاب لوا ليقت
 7 «.٠

 ةدكس نبع

 ىتس :نان مطل يذاسو »اما [ ويم
 ما ل تيلف اقاشر ترص قي_راف طالبا ىلع اليل تقدر

 حلا 0 هنم تناو #« اريسخ يدا نوع تاقف

 مالا رم امم ىلفو ىلوح تروح ذانو.ءل اىش>الب تلا

 لاق يمشاهلا لذفلا نب دمحم 1 قح-ا نع ىطسولا ير يف ةبايسلاب ىلهر جرم نبال ءانغلا

 نب دم هيد نيب رطانف بلحم 2 ةرطانملاو مالكلا هءاككال قاطا دق نوماملا ناك لاق ىنا انندح

 امهدب ة 3 رظانملا تحاف رح الا اهعفدو ا أه ةةمامألا يفاذ ! وح م بيلا 52 ىلع ىلوصلا نسابعلا

 هيلا ل1 انه نع قرح ا كريغ ناسلب تملكت امنا ىلع هل لاقف ايلع دم طب نأ ىلإ

 ض#و هن رس كولا ءاوس. ه٠. هةئم ناكو هلاق م 5 ىلع 1 نومألا بضخ تلك مم زكا

 داو وسلا كرد اص اص نإ ىلع 4مم : فارصنالا دع 0 اوجرخت 2 ءاساحلا ضمد هشرف َنَء

 م 0-5 آر ىلا لاخلا ىلع ضمو نينؤملا ريمأ ةرضحم د 1 ا تامفأ لاقو نودالا جنم هل د ذأ ا
. 

 سلجف ةعاس دنقلا ككمو لاق لحم انا ساو ف هاو نرتاح نذا ريغب فرصتت

 ! 1 لوق ن :,.ه ناك ام هقرعف 00 ىلع هيلا لذ دف هيلا اودر ة ءاس الاب 2 هرب رمس .ىلع

 هناسالل نوم ملا لاقو فر هللا ةعا ىلإ فرص, هعدلاقف هايأ هعئمن م ناك امو فارصنالا ا

 ' ناكام ل اهاحلا اذه 1 :م نك للا نأ كاف ولاق تقولا اذه ف ءاتسلا ل14 0 وو

 نع دلي ىح» امو لاق ىضغ م 8-1 نوه هن اعف 2 الا 0 يَ 0 ا هلو بضغاا تاتاف ن 3

 نع ك1 سل نه ط لاقث هم رح هيهوسا ناو نزولا يلا فوكذلا د : هاذ ىلا 0-

 نيم ملا ريمأو ةلمأ ت 3 تيا .ن 8 لاَقف ءا ع اساحلاب اعد ل هنأ رادلا 17 اذ ا 2 دقو يتاقوأ

 أملق 0 سار ىف م ريجعو هل نذأف همم ىهاط كر قح بالذ ما

 71 : ةم م رحوذللا نموت لااا مم هينيعن حسف اليدنم ذخأ هاطبن قو” ءاملا رمصن|

 ا فرف هتقو ريغيف هئحم نع هلاسف ةءضاوم يف سادف س وللا سعأو مالسلا درو هل اندم صهاط

 فالآ كل 7 نمضا و هل ا ري تناك قلا هل لاقو نو“ املا لعق هل ركذف هد. 1 ةهاد

 هائيع نَسهَمَد 0 قا 1 اي هنأ هف رف ه4إ فاطلو كلذ لعفف : نوماما هلاقام كش رع ىلع مث رد

 ْن دحأ ىلا هّتقو نم و صهاط كلذ فرع املف عكا هعمد حسمو نيمآلا ده نع مرو

 كتئحهل لاَقف هلا 2 مولكو 00 تاه نم دح |ىلا را سصهاط ناكو لوحالا دلاخ يأ
 هكاسس٠س«سا شب 2122 + ©6؟6؟]؟]|#|]|#|]؟|؟]؟]# سس سس ب آذآ
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 ير ظاواتت آل هموق ىلإ ”*«  هيوب ناذإ هللادبع لسا |
 ماظع ةدعصب تدب يف كرئاو اركبأو الفا هنماوذأت الو

 اه1زيشريغو ردع نطب لهو..© ملاسارمع نإ ًارمعكنع عدو

 ماصملا ماعتلا ناذا ود5ُ * وعدناو اول.ةث م ومما ناف

 5 زا ىعار بسنإ نزاموني # هموق ديس هللا دع لكما

 امف لوّش كلذ دنع هل ةديصق ورهع لاف
 ه9 وص

 3و عجوملا ىرواسو # دقرأ ال تام 1 تكا أ

 # دمر اقف نك < نزام ينب يراد تو

 لودتم 1 يئاتطارت دواز 2 < نباىلإ يملا يل هيسأ يلعس سولاب لوالا ل.ةثلافيفخ 1 نم هب هنق

 ا رعش كلذ يف لاقو مهلتقف نوراغ مهو نزام ينب ع 0ك

 دكأ ام مزخاي يدكو * اباقص ةمطخم اًتح اوذخ

 دب دح ثعع مكفاتك ١ ىلع * يلاف اضرع يئداس ما

 ه5 كلذ يف ور.ء لاقو م

 طالخلا مط نزام تقاذف * يطالخ اله> نزام تنك

 يطارذ ىلا يح>ذلانيدو * اماعف اماع مكطارف 35

 طالت ا كا رد هع ام اإ قع ل 0

 طانت دبا انسي لا ف 6 كا

 أ لاقنشيرق نم لجر ىنةدح ىنئادملا لاق يبأ ىلع تأرق دامح لاق لاق ىمي نب نيسحلا ( ىتربخأ )
 هيفا هي راجح لختر ف ءاجفز يدور كلا نواف دتعانك»

 ثك انلاكدهملابيفو نمله * ثرحلا ينب يبظ اي هللا
 حرس نبا ءانغب ا هتنغو
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 ةيدعملا هده بهرتيل ههايشأو اذه لثع ثدحع اعإ ب ثدحم تدل" 1م ارفغ مهلا لاقث ثدحي ١

 رخالا فقس .تاقو لاق باكي ناك اربع نأ الإ فرد نويت لاقؤ مالس نت دمحم لاق

 قدصلو نا مسالا 52 ناك لاق فدي 3 ناكأ هس + تصوت ناكو نيدرر 2 يلوم ناكو ' :
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 ءانغلا مظع ةيسداقلاءو 9 اص نطوم هإ ناك دقل لاةئهلد دوق هنأو 1 يف عقو تركن ل ل ور4#

 ١ 3000 5 قناو نبق نم ةييقنل 0 اذه لاف وو سقف ه4أ لي 0 ودعلل ةياكنللا ديس

 تكس سما مصمم --

 م 9 8 1 0 اك 0 0 ةد

 هستق نب اوةيش نإ ردع اَنب .اكحو ةس رق ةياورلاوب 0008 مروعا وم نا
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 د_ةاف ًادبأ ينعملا اذه 3 ءاعلا هللاو 0 ه لاقف هملكن ل>رلا اذه يلا انب قاطنا دار الو

 1 ل نا 0 ادعو يلدعوتف ةعاكع تابقأ ةحاطابلاقف 1 جاحف ضع يف تلا

 ىدغي وهو هنع د ىلع مدقف ةئيدملا يلا جرخف كاذ و تأ نا ءاقل] ىكل ورمع لاقا
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 لاَقف دل انف قووسا وهو 50 ب ور ىل تاير 0 ةعمر نب ديوس 0 هلع نا ةضاعك

 لإق نعطلا ليس لع لاق ةنم ايد: اذأ قم كر ةف نءظلا هذهب مكسا تح اوفق هبادكال ورمع

 اماولاقف هباحصأ ىلا ع مدح رو هس 00 2 ةس ار نع هل رذاف هنءطف ور< ىلعدش مث ينتدلو اذا ّ
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 اال س رفلا عم ودعإ لحرلا 0 هسرف كرحو هيلع اهءضأ ومع ع ناطفو جرسلا نيبو هيفاس نيد

 نباأاي لاوو 106 ىل كفقاس تحن ىدب لاق كا ى ا , ان لاق هئم غلب اذا - قى هدب عازم نأ 0

 4 دنعلا ريخا اذه حاطنلا قل اكو هزواحي ملو يوحلالا ديزي نب 0 ك2 لاق شفخالا ناملس

 0 اهىهاظ ىلا نودحر + ةقوكلا كفا ها ع د ربملا ريخو ماللس ن ١ دمحم ن

 لاف ىده: لايعقصلانب دلاخ يناح ىلا ورمع فكوف سانلا ما ا. نيورك هاذي نون 1-6 0

 2 مهم دق بءّقصلا ن ؛ دلا# نيفع رثسم 3 اوحر ده يغب ىلع تنغا كوش و هد هب اع

 يذلا كلوتةم ١ رود 0 لح رلا هل لاَقذ هاي ا ىد ةماصمصلاب هب رضو عقوف ةيذط

 ب _لللللسللل  ل696[_[ب[9؟9؟9[؟©9 ة9لى تال ل ل ل ل72 [55- ا ل9ل51619+-96تئ 25925299222222

 0 يرحل تدلكلا 0 هلا ٠ 0 ور ناو ةيقل كح ىف نأ 1

0 

 0 رددوا كدارما طلق نو قرأ ل كذا نا حد و نإ فاو نفل

 نة ثيل ا

 7 مسي تول 1 44 1

 م مل 05-3



 نبىلع لاق هلَدَقف هس رف نع ع كلذ دعب مسر طقسو نومأ أ 39 رانيد فلا نسر اكن

 طقس مسر طعممو ليفلا 3 بر 2 لاق قحسا نا 0 دهام سب ىلع ينادح ينئادملا كا

 نوكريشلا مزهناو كلذ نم متسر تاف رانيدفلأ نومبرأ هيف لبذل روظ ىلع ناك جرخ مسر ىلع

 انثدح لاق ريب زلال | ىلوم ةبيبح ىلأ نا .ةنساعأ نإ. نم ودل نع ةربس ينأ نبا ينثدح يدقاولا لاقو

 تت ارو سرفلان يبو ان لاتقلا هبف 55 اموب تبأرف ٠ ةيسداقلا تدهش لاو يماسالا مركم عا راس

 لثاقيفهوةح يف هدوةم طل ريو هسرف نع سقي ماسر تاب لم[ وضل سد

 ديرد نب نسحلا نيدمم ( انربخأ ) بركيدعم نب ورمع اذه اولاق اريخ هللا هازج اذه نم تلقف

 خيش ناك لاق يبه رملادمم ىنأن ءديعسن دلاخ نع ياكلا نعدايعنب د نع ديعس نإ كلاش لاق

 ساي
 3 يثأأاس رف هل جرسأف مالغاب ىلج رسا ب ركب. دعم نب 7 يع طا اغلا اذهائمدق ل كيم دهع رون يأ ىلاَف

 ناصح 4 جرسأف م السالا يفاهكرأف ةياهاجلا يف يف اتكرر ينتيارأ كحيو هللاقديلا اهب رقا.لف هليخ نم
 رو : نأ ىأ ىدانو هبابب فقوف اهملا دشرأف ورمع ةلحم ن نع لأسف ديبز ينب ةلحم ىلا لبقأو هكر 1

 انادبأ دق سلوأ لاقف كالم بأ احابص منأ لاقف سبجتو رمدك اهاك ارم هي هيلا جرت انيلا جرخا

 ىلإ دم_هف لزنف احايس اشيك يدنع ناف لزنا فرعن ال امم انعد لاق مكلع مالسلا اذهب ىلاعت هللا

 ؟لتع ةننجح ءاح كردأ اذإ يتح هخبطو عاج ردق يف هاقلأو هاضعو هنع فدك مث ةحيذف شبكلا
 مدانتن ا ]ا نببلا كيلا بحأ باريقلا ياهل لاق مث هالك أف ادمقف املع ردقلا 5 افابف درثف

 |انا 0 تنأ لاق مالسالا يف انيلع نعو لج هللا | م سيل وأ لاق ةيلهاا ىف هيلع

 ام فاو فحصملا فد نيبام تارق دق يناف لاق تنأ لاق انا ما امالسا مدقا تناف لاق ت :أ لاق '
 ها سرك ا تاهل لاقف انتكسو تكسف ال اناقفنورتنم مثأ لهف لاق هنا الإ ًاعر اه تدجو
 فارصنالا ةشع دارا اماف ايسما يد ةيلهاجلا مايآ نا 0 نإبرشيو نادشاتتي اسلخلا اخ انالمألا

 اهلحم راذ نيحل ةريجح أ ا ةيمحرأهلةقاني 0 همص ول هنأ ءامح ريغل كلاموبا فرضل ال ور لاق

 لاقف هيدي نيب اهعضوف رد قالا دس راكم دوزع ءاحث دوزا | تاه مالغ ايلاق مث اهم اع هلو

 هنيبع ىللبشإ هلف هنع هلآ مر لل 0 م ءامدع نم هنا هللاو كاق ه ابق ال هللاوذ لاملا امأ |

 هللاو لاق مثمايأ أهم ماقأف ةفوكلا نصح نب هنيبعمدق لاق ثدح هتءمسف ريمع نبأ كالملا دبع

 لوش وهو فرسملاو

 فيدضتملاو رادزلا يتفلا مف * ةءارك ءازج روث 1
 فرعآ طق نكن ا ملع هم «# انثدفاو يروا ا اف تدررق

 دسم ليالاوقربلاقاةعنانواك * ةمادم ريدب نأ ولما كك

 فصس سل نم فاصن ال | يلادر »* هيدرن ع ة>حح اهف تمَدَقو

 فلكتملا اهيريش نع اندص اذا * ةودق 2 هللاو انلتناو

 تءاح لاق ىعشلا نع ء يلذطاو بأ نع قتلا دع نإ ناد قدحدجب ني لع ( وا

 م - حصص - - ع لام - هس



 )8؟١(

 هسرف تام ةيمر هامر ذأ كلذ هل لوقنل اناف كلذ قنا رون اأاي هل لاقف ةباثن هل 1

 0 درو جلا جاريد ءابقو هيلع اناك يهذ يراوس هيلسو هحنذ م هقنتعاف ورمحع هيلع لجو

 نوبوميموقلا ناف مكناود دربز يفب رمعمأي حاص 3 هلق لحر نع دشت و ل مخ ارمع نأ ةديمع لا

 سق نع ليمسأ نع عفان نب هبر دبعو لضفلا نب دم انربخأو ينئا ا ا

 هفتك يفت ءقوف ةباشنب برعلا نم لجر هامرف نولتاقي مهو سانلا ورمت رضح لاق مزاح يبا نبا

 هيلسو ورم هل:ةف ضرالا ىلا اطقسف هقناعف جلعلا ىلع لمحو ذفنس م ةنيصح عرد هيلع ت ثناكَو ظ

 كوع وهوا هلع 2

 نوني مالغ برض مهبرضأ * نولا وذ قيل

 نونو مما ديبز لاي
 عم نا ورم كلل يف لاقو ةدبع ونا لاق و سا ا _

 سمس
 مديد امح نما نإ * و ىلق ىماسب ممل

 اال ىراقلا د اطنام 2 تراس و يملس يملا 3
 انني اعز ودعت ليطاو * هعزايح عراب تككش

 هنإ لاقيو ديعمل هنإ لاش ريصتلاب لمز ةيقو رصنتلا يرحم ىف ةبامسلاب لق ىلا ضد رغلا هيف ينغ

 ةيسداقلاب ركيدعم ناو رمعدهشةيش نب رم ديزيفأ ةياور ىف ةديبع وبأ لاق يملا + ترا هه
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 0000 ربع جل علا لتق الو لاق ريدعو 1 نءا لب مهضعل لاقو نيئس ار هلام نبا وهو

 ا 30 نب ورم نأ نو ينادخ لاق ا ثرحلا ن , كلامو يدارملا وكم نب سقوا

 ٌْ ضرالا ى اهب لحلو هذ وكعل دحاق نس رف نا و اهريغ بلطف ةفيعض مل تناكو مه ا ناك

 يوقأ لاح لك ىلع اذه لاقف عشب مو لاف كلذ لثم هب لعفف ر 3 يناو هدرذ سرفلا 0 ظ

 ىقبسو ينوكدجو ور  رادقت مع 0 | ناف رجلا رباعو لماح يفإ هباحصال لاقو كلت ن

 ىنوكدجومت ًاهباناوتد رحوتلاتقدقو مما اق اناوموقلايفرقع دقو يمحو ءاقلت هب لت اقأ يدس

 مكيحاص نوعدب دوا مهضعل لاَقف موقلا ىف ل سيفا 1 تدرحو تاق دقو مهيب العتق

 04 رت لح رب دخلا دقو هحرف نءعرص دقو هيلا اوهتلاف اول٠ 20 نا اح ناو

 ىمح الا ير هانشغ امافددي نم كرك نأ ردقت امس رف |ابرمغبا 0 ناوا مق مجعاا نم ْ

 ير لاك كف رف نبأ اولاق يف :ودقفت هللاو مثدك روث وب[ انا لاق وا رم هع هبكرذ هسرف ىل>و هسفنب |

 يدع ينأ نع ع ةريس يأ نع ىدقاولا + ن دم ريا اذه يورو راغوب يع رمصف بف ةباشنب

 اركذف فرصمنب ةحلط نع يناذوطا ليع.ساأ 1 نع ةرمم نع ايادحم ل راررو طاخلا)

 تبر نب ودع لاق لاق اص نب نبأ نع ليز نيتمان د ندعي يدقاولا لاق ادع لثم

 م.سر ىلع دش من اه.يطارخ الا لدم اط سل هناف فور.سلا ةليفلا مطا رْخ او رلا ةعداقلا موب

 هتحم نم طقسو سرف ىلع مسر للجو طةسف هيبوةىع مذحف هليق برضف لف ىلع وهو



 ظ نا 0

0 
 اذءش ةبواعم ةفالخ يف بركيدعم نب ورم ت ر لاق هسبأ ا تا نوح لآ ةليع نان

 ةباور لآ لَه 0 اذهو هدسح عليم ت 2 تودلا ش أ لاحرا 6 نم نوكيلم م انعأ

| 

 اذوب كانو نفد هاو ناخشي دبش فرعي مساؤم اع رشاالاو ةعقويف لق هنإ لوش نم

 ىعءانلا نهو ىرل و 3 ةدور نفدو هنع هللأ ىكر رع هفاللخ ريع يف تاه ةبأ عضتملاو

 ملأ يكدر نامع 0 كا هنأ نإ قو ولا نس 1 هدو ند اننا ىورو نرقةم ن تادعتلاو وه

 1 نع هببأ نع يرصللا سايإ يأ 0 حاطالا نبا كلذ ىور هنع

 أ نامع ةفالخ يف ةفوكلا دع سم يف انأو 0 9 ل وط ثيدح يف يلذها

 ىنمحلا ريرح نب ورم نع ا ١ لح ياكلا نبا لاقو ءوذمم ريمب هناك يرلا ىلا ههجو نيج

 ٍْ 0 ىلا ةنع هللا ايصر نامع ةفالخخ يف ب 1 ل ور+< 0 لوش ن :ظق ا كلا تح لاق
 ا ردع اننح كا ءااديعاو دا ( ورك 5307 تا هقر رط يف حلافلا هبرضف قددو

 ب يللا, ىءعنأ ىنشلا عال ع نب داح انئدح لاق شادخ نب دلاخ ير
 كي 1 لا نانسؤملا ريما فل كاقف فلا فرك دف ورمل ضرف هنع هللا يضر

 ةكحضف هنط: طو ىلا أموأو انوه نوكي اف رسيالا هنطب قش ىلا أموأو ان :ه فلاو نعال هج

 نركب دعم 3 لاق ن ءاظقبلا وبأ لاق د ع نب ىلع لاق ةنامسخ هدازو هيلع هللا ناوضر رمع

 0006 راناغا ع يفت ملام اهملع نلعأ نأ تمام أهل كمه ءانف لع يدعو هسا ل07 ولا

 | يع سدغع يب ا 3 دعا امو تاهدتش نا را َ ةشدتعو ليفطلا نب صم أ ىف تا لأ اف

 أ امأو ارعلا لك نمطعلا علب رمش لل.فطلا نب نحلم اماق كل دق مهلكو هك 1 ا ١ :تبلس اوما

 كيلستلا امآوللحلا ع يل ليلقف ةرتنع ام ا اذا اه ا تراغ اذا 1 نواف هيدتع

 يف لاقا منك لوقأ لاق نأ نس أ سابعا يف لوقت ف | ولاق يراضلا ثيللاك ةراغلا ديعبف

 َ ورم امدح ىدوأ دقف 1 ه اوئطوا ليخالتلق ورعتاماذأ
 هنأو لع طظفالا 2 2 ناظقنلا 5 لاقو 0 لاق سايعلاب هعوت ا 1 6 00 ماقو

 0 لا هم 1 ) ا طق قرع“ 5 01من 4 ع هرسع نا .2 لاق اغا

 نع سلو 3 يع نع بايد سس دحأ ل لاق ة ةم 07 0 لاق زيزءلا دنع نبأ

 لحر ىفلاب ان كلو د دق يبا صاقو أ 6 كليهاس أ 1 3 0 نأ سقف ْنَع ليعمسأ

 عش امطوتال تا ف اهرواثف يئدسالا ةدعلط وطو دل وذ ود ند ةدع.اطو برك دع تك ؤورءع

 صح لاق باح نا

 مسر ءادف 26 مالا 8 لهس ناكو ه.سداقلا تدهش لاق جوست ١ نع ليعمسأ نع سأ وق نا 0

 رع لود 1 سانلا ضخ فوفصلا ىلع رع قد 2 زاا ب 2 ن' و رو اب رع لهدف

 و وحسم و 2. ناكو لاق ك كريد ا نأ دعا سد ى“ ءرافلا اعاف ةّدسان ىنعا اذكأ ون 2 تبل

 للدالا حد صم هأ ك.اسااو 538 ما لقرعسلا : سايعلاو 00



 ا

 ظ م ةديبع وبا لاق أباك جحذمو دمزو دايم ىلع هلءءةساو اري_ذ الا مالسالا يف كموق دزي ا ظ

 دنرا نيح لاقف مالسألا نع درا نأ ورمع ثبلي !

 06 د فاش راج »# كلم رك ورش تالله اذحتو 0

 رت>و ردغنم كب 0  ريمع انا تيار ول كنا ٌْ

 00 هيلع هللا يلص ي ل ةورن :شادعتس |ج> دم نم مالاسالاأ نعد رانم عمو رهعدترا املف ةديبعوب |لاق ْ

 31 يبأ 9 لق مدح اذا امل لاقو ديلولا نب دلاخو صاملا نب ديم نب دلاخ مهلا هجوف

 ] مهضعب لتقو اولتتقاف نولا ضو نم ريمكب انوعمتحاف مالسلا هلع (لءةدئوو نناثلا لع وهو ؟ربمأ

 ْ ةنافاامو ه>ولا اذهيفو ةلءاق اهدءب ةريش ءاادعس و 0 ددبزو رفعء> لزب ماف ضءداجمو 1
 ا

 : ةباَحأَو تلا اهادؤف ل دكموب تام 0-0 00 تك 3 اير نأ مهلا وتو 5 ناكو 0 هي ل كل

 ١ نيح هنع هللا يذر نافع نأ نا موب م رد ديعس كح وق كيه ها كادواضف ةماضدقلا دمع ْ

 | كك ريسغل ف سلات يف اغا هءاح ةيواعم م 5 8 و كوع لوو ُّ دمغلاو تف كل بهذ دقو روح |
 ١ ا

 ا نأ ىفيس هنأ ىلع ليلدلا دهم لاعو هتلاقم ين ارعالا دش يفيس اذه ديعس لاقف رضاح 5-8 ْ

 نجي
 هءاعوه اذاف دعس لزنم نم هب نأ اف دمغلا ىلا ةيواعم ثعبف هقاق ا ة هدمغتق هدمغ ىلا ثءرن

 نم *يدولا 0 ين> مهدنع لزب ملف هبانأو هلم كيعس ا رادلا موب هباص ا هنا يبارعالا ر هاف ظ

 | نم 10 ًامطاق اف نوسح لاق: لسا ها لاقق ةفاده_- ىلا كدا طماو .ناكءاملق ه ةرصبلا ّْ

 نع ىكح ينئادملا 0 حاطنلا نبا ( رك ذو ) هذخاو مرد فلا نسخ هاطعأف دحأو فيس

 أ ةنيدملا ديري كوس ةورزع ند ماسو هي هيلع هللا ىلص ىب ِى الا لتقأ لاق ءا 1 نب ة ةيريو> نع ناظقيلا يبأ

 ينب نم 0 يف يد درا ف كي دعما نا ورم 00 ظ

 لاق ريسإ ا مو هياع هللا ىلص هللا لوسر مده اءاف هب نذوا يت> هنع كسم 6 0 هءاع هللا يل< |

 ناتالي هللا ةهممل نا ع و هيلع هللا ليحل لوسر لاقف نيعللا تببا كلا هللا كابح

 ورمي لاقف ربك الا عزفلا موي كنمْؤي هللاب نم اف ر> الا مويلان الو هللابنوئمؤيال نيذلا ىلع نيممحأ

 بس اءك سدا عز ا هللا ىلص هللا لوسز لاق ربك الا عزفلا امو بركيدعم نبا

 هللا لوح قحايا وردع مْدَقَد دسز

 1-5 سانلاب حاصي ع كلذ ند هللا اا الا اص الإ 52 ىتبمال 4 هةدعص سانلاب حاصي هلأ نظيو

 اا قشنو لا ا 4م رو نم 4م 55 يودب ضرالا فلل خاب مث رعشن الا تدم ىتدال ا

 0 ! ط راص دق 0 الكم 3 0 املا را ردن 3 راثلا ررست 2 كلذ 2 هللا ءاحام ديدحلا ةيطم لا 0

 ا رك ذو هبلق عاخنا الا حور وذ ىف 5 ةاف رانا ا نم لايملا سؤر لثكب يصر ءاولا يف

 ١ اس انيس اسا و رمعاب ماس و هيلع هللا ىلد هللا لوسر لاقف |مظع م عمدا يا لاق و رمعاي تنا

 ا او ها ند سو هم اع هللا ىلص هللا لوسر فرعتم كلذو همالسالا ىلع هموقل علابو

| 

| 

 ع 0 نأ ينئادملا 50 ولأ يف 2000“ ]0 2 عسل 1 هس 0و بحر يف |

 ه 0 7 < قاخو ا يذلا هلل هه لا لاق ور لاا از اذا 0 ىخكر بتاطخلا
 َن

 ا شادذ نب دلاخ نع ُة هيش نب روع انسدح لاق دكا للا دنع نإ ا ) 55 ( هقلذ مظع ظ
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 رهعءاحو مهوقلف حابصلا 0 داو 1 مح هتاسف هيلع ساحف لاق ماعطلا هل ع ىهو ديلا حذو كلذ

 رسهناك ماقف لاز دق هسا ءاول وه اذاف هسأر عض وف مق هيبأ او اذاؤ هسأر عقر مث هسفنب امرف

 هلخ هسبز وشب هل لاقف قئاماي كيلا هل لاقف مل مويلاف اه ء .لزنا لاف اومزما دقو هانأ ىتاتف ةقرحت

 0 مث بكرف هحالس هيلا ولف كا وهف ربط نإ 7-3 تفك لق ناف ديري امو لجرلا اها
 مراه دسار وم مىماعتامحو ا رارصم كلذ لله و ميلع رك نم ” .هروطظأ نيب نه جرذ يت> هسفنب

 1 ركب دم نب و رءع ثم دح نم ناك ينادشلاو رءءوبأ لة نو دئ.وبهل ليهفاو رخو ع

 ددأ نإ جح دم وهو كلام نب ةريشعلا دعس نب تعص نب هدم نب دز نب هللأ دنع نب ةعمر نبأ

 1 ناطحت نب برعل نب شي نب اس نب نالبك ن نب ديز نب برع نب بحعشي ا نب كنز ن نأ

 ملسوهيلعهللا لص هللا لودر سعأمهملا يمنا نيحور.ع تخا نبا وهوىدارملا حوشكم نب سيقللاق

 هللاقي زاححلا جر دق دم هل لاقي نثيرق نم الحر نا اذ ركذ دقو كموق ديس كنا ساي

 كرف ءاصعو هبار هفسسو كلذ سيق يناذسمالا ىلع كياغيال ردابو هماع ملعأ يت> اني قاطناف ين

 كلذيف ورهع لاقو سقاي ىنتفلاخ لاقو سو هيلع هللا ىلص يتلا ىلا اه>وتم وريع

 هدرا ايما ء # اع:ص ىذم وي كت سما

 هدعتو هات هللا ءاقتاب كناصا

 هذبو 2 نم ةرغ ريشا يدلل :كف

 3 2 م جحذم دفو يف ور.ع انياع مدق ا >ذم نه دحاو ريسغ انندح ةديبع قط لاق

 0 1 نم تاقدص ىلع ةورف ثعبو اوءلس أف ماسو هيلع هللا ىلص يبلا ىلع ىدارملا كيسم
 لحر انعاو ىنايشلا وروع ا لاق نغاو اهايتهاف ةلفغلا تدحو اذاف فأن سانلا 4 هل لاقو

 مالسالا لبق تناك دقو ماسو هياع هللا ىلص هللا لوسر ىلا مط ًادعانم ةدنق كلان فراقك هد

 ناكو مورلا 0 هل لاش موبيف مهو .ممئأ َىح 3 سمر ناره 1 تا ةعقو نادصو دام نكد

 مقالا نق ورتنم نب يادتطا دعاغلا ميزح نب كلام نب عذجالا دارم يللا نادمه داق يذلا |

 ىدارملا ك.سم نب ةورف كلوش كلذ يفو كئموت مهحضفف

 ايمزهم ريغق مز ناو" #« امدق نوبالغف باغن ناف

 كيقل أشنأ ماسو هيلع هللا يلد ي لا 3 1 هحوب الف

 اهاسأ قرع لج رلاناخ لج رلاك * تضرعأ ةدنك لول م

 اهأرس 12 اهلضا وف ل 0 ح ماهأ يتاح أَو تعكب

 مورأا ماو تايرق كاع أم كك ف له اغلب مف هل لاق مو 3 هللا ىلص هللا لوسر ىلأ يم

 كلذنا امأ هل لاقف هءوس الو يعوق باصأ لا ا. هموق بيصي ىذلا اذ ْن ه هللا لودسراي لاق

 | اءلف

 تاكا صعل بسلا اذه 7 قدْ هلعل ا بركب دع نب 0 ثنا نه م ناك هلوق ) ( ١

 لالا سف هأ نيئمدقتملا نيب اورلا ماعإ 53

 020شح53535ََِ_.. ل آطآآآآ



 («غ)

 تلك لاق تلك امو لاق رعش نع اناس ةف تاق نأ لع تياراف ىلح
 : لببانالاد ران ضرالا تراس دا * :ىاحار تاوضالا نم دم تداك

 081 1 راع رو ريكا وقم نضرألا نأ اودع كلطت
 للاب ءاحطيلا تطوطغت اذا * مئات نمبرح نبا ليوتاق
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 ةيح 2 ليندا لهال 50 1

 لبان شحو ال ذأ شيج نم

 لوقعمو مهم ةبرا يذ 0

 ليقااب كرش م 0 تول نمللاو :

 الا اوف نرد نا تاق قلأ دمع ند بكار هب يجوع ع نمو قامفس انا كلذ ىتف لاق ٍْ

 هده مكلبا مكل لاو هنلا اه مكلسرأ ةلاسرا دم يع نوغةام» م 1 ة لاق ةريملا دار ا ولاق 0 لاو

 0 هيلا ريلا انمحأ دق نأ هور هووتئح اذاف لاق عن اولاق اهو اذإ ظاكس ا ًادغ

 نايفس أ لاق يذلاب ءوراخاق - هيلع هللا ىلد هللا لوسرب 5 ر ف ىقأش لماتنل هباحأ

 لكولا منو هللا انبسح هباحأو ملسو هيلع هللا يلص هللا لوسر لاقف |
 «© وص ١

 خرخ نا كار وو ف: عيمسلايمادلا ةناحيرنمأ
 حوى رق يفالوغو مور# عيضأااو هبح يلاري

 عيطتست ام ىلإ هوجو * هعدف ًاكيش عطتس كك م اذإ :

 ارد طفولا يرجو راولا قالطاب لوأ لق ىلذيلل ةانثلاو ئدمزلا تركك نب وردمل رغشلا |
 ل حرس ند هيفو ةنا نب ورمح ةباور نم قحسا بهذم ىلع 1 ليقث هقو قدسا هءاور

 هسانع داحةياور نه يلطعس ولاب :

 م اخر نإ معن ورك 6 1-0

 رك ذ اذكه هبنم وهو ديبز ن و ل 9 ري هللا نب بركدعم نب ورم وه

0 

 همم نب ةعربر نب نزام ن ةءحاس نب ةيئم نب دمز نإ مدع نإ 1 أ هللا ديع نإ ةعمسبر 5

 نإ و رت هنأ ةدليبع يل نع ةمش نب ردع ردو تفل ا د واع ن , دمع

 نأ نب نالهك نب 0 تن ىلع نا بدعشا دز أ 3 نه جحدم ن ١ ةريشملا لهش ا بوص قر ا

 اهف مرح نم ةأرما هللا دبع هيخا مأو همأو روث أ يف نكي ناطق ن نإ تارعل نإ تدعشلا نب ايس

 ورهعلاق دعي نع متاح وأ نزيد لاق ديرد ن ١ ل 0 تارحزملا ن ند هدؤدعم يو ر د .

 ينأ ادملا دم ن نبا ىلع يورو سأبلاو ةدش ايف ليلا ديز ىلع مدقموهو نعلا 0 3 8

 قئامدل لاش 12 رك دعم نم د نوءعزيب اك تي ينالكلا تدل نإ دز م

 ٍْ لاف هنأ قلعورمع لذ دف تح : زىؤب ب ركبدعم عمجو مه اويحأت مهديرب 0 نأ موغابف دبر ين |

 لاق 6 تلاق كلذ لوقي قاملا اذهلاقق هتنبا ةلاراخاو تارك دعم ءاحعذ لاق ةيكلا-| ادع لا ندقشا |
 هس ع /

 3 | هل عاصف عادا ةنالأ/ دكمول قرفلا ناكولاق ةيعابر 6 ةرذ 2 قرف لاَقؤ هل 2 4عدتشتلا 6 هيأسف ا



 ( معز

 ر عطقف هتنانكنم !ءهْش ذخأ هتحارج هيلع تدتشا املف تاناقام كلذ ال راوىوت تا
 دمحم نعو 0 هللا لوسر ين لاقذ كلذ ماسو هي ةءلع هللا يبد هللا لوسر 5-1 تاق مدلاهفزيف

 نم تفصنال تيسلا موي دحأ موب نك لاذ هي رق نيشسأ مى نيسح ينثدح لاق قحسا نبا
 قدوم 5 لاوش-نم تاخا هليل ةرشغ ثلا دح 3 موب كلذو 1 موبنه دغلا ناك اءاف لاوش

 ارضخ نم الإ انعم نعل نا ا ودعلا بالطب سانا يف تو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 0 ناك ينأ نا هللا لوسراب :لاَقف يراصنالا مزح نب هللا دنع نب رباح هماكف سمالاب ائمون |

 نجر آلان :ةودنلا:ءالؤه 7 نأ كل الو ىل يغبنيال هنا ينباي ىل لاقو عبس ىل تاوخا ىلع

 0 ىلع فاختف يسفن ىلع ماسو هيلع هللا د هللا لوسر عم دا محلا دارتوأ دل" تهد

 1 | هللا ىلد هللا لوسر ج جرخ اعاو دعم جرخف 3 هيلع ىللا ىلد هللا 0 ندأف نوماع تفاختف

 موهوب . مهباصأ يذلا ناو ةوق م نأ نونظيف 8 يف اوءرخ م او ودعال اهم سو هياع

 ىلوم تنابس || يبأن ءتتبان نيديز نب ة> راخ نب د#ت ىنثدح لاق قحسا نب دهم لاق مهودع نع

 5 لبث الاد,ع ينإ ند ماسو ه.اعدللا ىلص هللا لوس 0-0 ٠ الخر نا.نافع ن نامع تنن ةشناع''

 اماف نحر >< انعح ره يل خأو و انأ سو هي هيياع هللأ 3 هللا لوسر 2 تدوشف ل لاق ادحأ دهش ناك

 ا 1

 11 ىل لاقو يحال ت 6 01 . اط يف جهرا 00 ه4 اع هللا ىل< هلإ لوسو ندءوم قد

 عم انج رخف ليق' ردا نال نيا ا و هياع هللا يبدهللا لوسر عع ةونغع

 ا 1 هيلع يلع اذا 0 هنم احرد 3 :كو 000 هللا يلص هالأ لوسر

 0 م ىلا انها 2 مو هلع هللا ىلص هللا لوسر هيلا جرخف نوءاس ما هيأ ى 0

 لاق ةندملاىلا متجر م ءاعبرالاو ءانالثلاو نينثالا نانا اع ماقأف لايم 50 لع ىو

 ةلعدللا لص هللا "لوسرب نم هنا مزز نب ورم نأ دع نإ كك ىل نب هللا دبع نع ء قحسا نبا

 | نوفخال مو هيلع هللا 2 هللا لوسر ةم ع مكر هيرو اك 10 رد ثناكو يغا را و

 ْ تددواو كا اكأيف كب ا .اعنع دقلدماي هللا وامل اقف كرشمذُئموب دعم واهب ناك ايش هيلع

 أى يت>دسالا ءارمج م هلع هللأ ىلد هللا لوس 2 نم جرد مْ مم كانعأ دق هللا نأ

 .اولقو منو هيلع هللا يلص هللا لوسر ىلا ةميحدلا اردت ك4ءم نو ءاح ورلاب ب 20 نايفس
1 

 أ مع مهمه ن عرفناف مميق ا تك مهلضأ 0 نأ لق انمحر 3 ” مهفأرم *أو ممداقو هباحأ دح انيصأ

 | رآمل عمجيف مكيلطي هباحا يف جرخ دق دمحم لاق دعم اب كءاروام لاق ًادبعم نايفس وبأ يأر اماف

 1 اوءدنو مكموب يف هنع فااخم ناك ن 2 مكيلع نوقر < طظق هلم

 1 ير يد ح لعغر كا 1 هللاو لاق لوقت 9 كلرو لاق طق هلم ا يب مماع ق «.طا . 1 مف

 ١ دقل هللا وف كل اذ نع كاهم 1 يناذ لاق م 8 لبا ذل م ماع ةركلا اس أدل هالا وف لاق ليخلا ىصاوت

 50 يرئظلا ياز "لأ نو و فاقلا مل نامز 8 ةنهبأت نا ثيدحلا أد ه ىلع م 0 نم ةعامج مالك يفعقو

 ةاد.غلا أ كل ناكو را 9 اصنالا نه ْن طب رفظ ” يف ىلا ة ةيسأ ع اظلاو ةمدعملا مقل



 مز

 مواعفللا انرهظا نيل هللاو |ولاقدمع لذفام نع 0 4ك. اع هللا ىلص هللا لوسر نز> نوماس | ظ

 3 1 وا ينثدح لاق قدحسا نإ دمحم نع طق دح 00 رعلا نم 0 23 مل ةلثممم 3 ندع هدا نماموي ا
 )00 | لاقدي+ :نبادلاق سابع نبا نع يطرقلا بك نب دمحم نع يبلسلا ورق ن ل ا
 0 : ' د مدق# ن 1 ةيتع ن : كما 0 1 نسحلا انثدحف لاق قدسا ْن 0 12 ىندحو 0 ا

 ]| ميتاع ناو رو سا نك ذل كاس روك نم كلف فولر ا لد نع هنا نا سابع تا |

 2 ىلص هللا لوسر اه.ؤ ةروسلا رذا ع نيرباصلل ريخ وط مكر بسص نالو هب منكوعاو لأ او.قاعف ا

 ْ نطقت ناطللا دنع تان ةيفص تحرر ينغاب ىف قدحسا نبا لاق ةلثملا نع نعل ربصو مل- بو ةياع هللا ْ

 و ديف ل 20 1 0 اهقلا ريب زلا اهنبال 0 هيلع هللا ىلصهللال وسرلاَف هال ؟ اهاخان اكو اهحوزولا ١

77 

 : و تااّقف جرب لا كسمعأر مس هيلع هللا ىاص هللا لوسر نا ا لأَتو 29 را 3| امقلف | محا ا

 ! نحل كلذ ندي ل6 نع انا 5 لي 1 نعو لح هللا يف كلل ى 3 لثع هنا ىنغلب دقف

 : لذ لاق كاذب هزي رس 8 هيلع هللأ ىلص هللا لوسو ريب زلا ءاح املق ىل اء هللا ءامنا نا

 هيلع هللأ ىاص هللا لوسر ني 2 ل رفغتساو 5 هلع تاصو هيلا تت رظنأف هّياف ا ماوس

 ' 5 ب دون ِء ةداتك 0 00 كب مدأع يد لاق قدسا 3 زبي ينندح لاق نئدف هب سو

 : ةفيذحوب | ناعلا 1 ا ليسد 00 لود اىلا بو ةياع هللأ ىلص هللا لوسو جرخ 1 لاق

 :١ اهو هحاصل نا ١ لاَ ناي 00 هانا 0 ماط آلا ُّق اروعز طر ا 0 انو ناملا نبا"

 || ةماه نم اها راج ءمظ.الا هرمع نم انم 0 ىتإ نا هللاوذ رظتننام كل يال ا" ع

 هني د 1 ياام جو ب

 داهتش اننزرب هللا 0 0 هللا ىلص هللا لوسرب قدحانم انف هاد ا وأ مويلا |

 1 0 ملا ِهْلَدمف سدقنبتبان ا 1 ملعي ملو نا :ايف الخد ق> احرخ من امهفايس اذ اقدمم | ا

 | يأ ةغذ 3 لا هوفرعي ملو هولتقف 01 ا فاس هءاع تفات>اف ناملا رباح نب 0 أ 1

 د هللا لوسر دارأ اف نيحارلا محرأ وهو ل هللا رفغي ةغذح لاق اوقدصو هاتف رع نا هللاو اولاق ا

 هللا ىلص هللا لوسردنع ه.دازف 6-0 ىلع هديدب ةشذدح قدصتق هيدي نأ ماسو هيلع هللا ىلص

 | ينأ 0 انيق ناك لاق ةداتق نب ورم نب مهأع نع قدسا نب دمج ند لاق ارش ملسو هيلع |
 ار ءرث داذإ لوش ملسو هيلع هللا ردم 000 نام وق هل لاه العا هىردنال

 دل كلا ل م هدو ره نسف اندم الاف للاخ موي ناكاملف رانا لحأ |!
 لاحر لمء>ف لاق رفظ ينب راد ىلا لمتحاف ةحلا را هتك سأب اذ عاش امرتخ ناكو 010١

 ّْ لع الا تاناق نا هاللاوف 2 لاقورعت د نام زاب موقلا ت ل دقل هللاو نولوش نيملس 0

 )١( ىو هظفلو ريب ة و نغيف ىراخلا هحرذ ا نامزق ثيدحو ةعيس 1 ماشه نااغفلو ١

 ْ ةقينسا ا م رعضل اهعرا الإ ةداف الو 2 0 م عدبال لدحر 0 و 4 اع هللا ىلص هللا لوسر تاكيصأ

 1 رانلا لها 20 م و هيلع هللا ىلدهللا لوسرلاقف نالؤ ع زجأ 20 مولا م ع م ليقف

 'لجر مد بو ةيلع هللا ى يلص هللا ل11 6 و هل نو دللا اد ينور يف ر>> نبا لاقو

 ل



 نييك كا نييانهربل ب بنا ”3ا ريتجيلا حمي نك 50 يييااحا هلا - ينال "15
 23. ا 2 ل 0

 2 3 - اعل 00
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 برحلاو ردبإ موس مولا نافِس 1 لاق مكل ىلوم الو انالوم هللا اولوق لاق لوقنام اولق 0

 1 هثيد-يف قحسإ نبا لاق ينؤت 1و اي نعإ مالنا موقأا ىف نودجعتس م 9 لاحس

 ا هنيِإ [-و هيلع هللا لص هللا وسر لاقي" ال نايفس وبأ هل لاق نايفس بأ هنع هللا ىضر نثح'

 | عمسل هناوال مهللا رمت لاقف ادمح اناتقأ رمعاي هللا كدشنأ نا فينو هل لاق هل هاتف زخات
 1 ادع تلتق ينإ ل ةئق نبا لوقب ر 0 ىدنع قدصأ تنأ لاق نآلاكمالك

 َ سداخلا ناك دقوتيب+الو ترمأ الو تطخسالو تدضرام هللاو لثم ناك دق هنأ لاقف نايفس وبأ

 رح نب نايفس يفي سم دق شياحالا ديس دئمون وهو ةأئم دع نب ثرخلا ىف نع هانز قل

 دس اذه ةنان و سيلخلا لاقف ققع قذ لوشي وه مالسلا هيلع ةز> قدش ىف ترض ولا

 نامفس »أ فرصنا الف اق ةلؤ تاك امان قلع اهمتك ١ لاثف ا نور 2 0 ميه

 لح هلآو سو هيلع هللا ىلد هللا لوسر لاقف ىلبقلا ماعلا ردب كدعوم نإ ىدان هعم نه و
 هيلع بلاط يبا نب ىلع سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثعب مث دعوم كنيبو انننب ه مالق هبا

 لبالا اوطتماو ليخلا اوين> دق ناك ناف نوعئصي اذام رظناف موقلا ران | يف جرحا لاقف مالسلا

 نال هدر يدش يذلا وف ةئيدملا 0 مم ل ا, الا اوقاسو ليخلا اوكر ناو ةه نوديرب مهاف |

 ليخلا اوبنج املف نومتصيام رظن أ مهران | يف تر فن ىلع لاق مهنزجانال مث مهلا نريسالاهودآرأ |
 هفْحاْف ناك كلذ يأ ىل لاق _-ك هناع هللا 185 هللا كوستر ناكو ك٠ ىلا اوه>ون لبآلا 5

 ينم ىذلامم 3 نأ ع طتس دأ ام حيبصأ ت تانقأ ةكم 5 دق م 0 ر اءاف ىلع لاق يندب

 غرفو ةئيدملا نع كم 1 وةزيطلا 3 ادد خرفلا نف يف م 2 و هياع هللا ىلص هللا 0 هب

 ىنثدح لاق ةءاس انثدح لاق درح نا انثدح 65 سو هب هلع هللا يلد هللا لوسر لاقف مهلاتقل سانلا

 4 راحالا ىن رح د ةعضاص 0 نمرلا دبع نب هللا درع نب دمحم نع قدسا نإ دع

 1رفتا داغبو عيبرلا نإ دعس نافل 1 ا لاق سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 أ لوسرا» كل رظنا انا راصنالا نم لحر لاقف تاومالا ىف ما وه ءايحالا يفا جرزألا نب ثرحلا'

 سس سو هيلع هللا ىلذ هللا لوسر نا هل تاقف اق ق٠ر هب يلقلا يف ارح مدح وف رامنف كفا انلا ١

 هللا ىلص هللا لوسر غلبا تاومالا يف اناف لاق تاومالا يف ما تنا ءايحالا يفا هل رظنا نا.ىنسما |

 غلباو هتما نع اه ىزج ام ريخ هللا كازح كل لوش عيبرلا نب دعس نأ هل لقو 0 هيلع
 ىلا صاخ نا نعو لج هللا دنع مكل رذعال لوقي عسبرلا نب دعس نا مهل لقو مالسلا ينع كموق

 هنريخاو لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرتئحف هللا همحرتام يت>جرذا ملم فرطت نيع ميفو مم ]|

 هدجوف مالساا هيلع بىلطملا دنع نب ةز+ سمت ىنغلب اهف لو هيلع هلا يلص هللا لوسر جرخو

 دمم ىنئدخلاق قحسانبا نءو هانذاو هفنا عدجف هب لثمو هديك نع هنطب رقب دق يداولا نطبب
 نا الول يار ام ةزه# يار نيح لاق 35 هيلع هللا ىلد هللا لوسر نا ريبزلا نب رفعج نإ

 ربطلا لصاوحو عابسلا فاوجا يف نوكي تح هتك رثا يدعإ نم ةنس نوكي وأ ةيفص نزح

 ىأر اماف مهن الجر نيثالثب ناثمال نطاوملا نم نطوم يف شي رق ىلع هللا .ينروظا انا نْئلو



65 5-( 

 ٍ ' ايش>واهطرقو اع ديذلف و اهمدخ 0و دئالقو 00 مهشناو لحرلا ناحآ 4 ّئِم دزه تدم 2 -

 أ عطت دل ملف | مك الف اك تحت دف مالسلا هي هيلع ةزجح نطل كَ ُت رهو ماعم ريد الغ |

 نم اوباصا 1 اورذفظنيح ر ثا نم تلاقاع ا موصىلعا 2 ق9 5 5 ردعص قلع 5 مب ام | اضؤاف أهغاسأ ز]

 ناوضر باطلا نب را تثتدح هنأ تاك 1 نبحاصيف تح لاف ماسو هم راعهللا يصةللا ل وسر باد ٠

 انب زجر رخص ىلع ةمئاق اهر 0 1 كا تسول دمر ملا نان: قاس 1 لاق هيلع هللا . ا

 ظ ىنعل عراف سأر ىلع يناو ىوهن ةيرأا ل رظنال يف هللاو ناس> هل لاق ةزء 00 ركذتو ٍْ
 ١ ضع يف 1 ييداالو قوز اك! [مك و ةنرعلا حالاس يهام 3 )دع نقلل و تلعف يلع ا

 1 ادنه وح, ناسح لاقف تلاقام ضع رمع هدشن انالاق اهودكفك اا وق

 ظ دكا نك ترشأ اذزءامؤل © اهماع ناكو_ عالاك 21 ئ
 رسظلا ةليوط دونطأ دنه © انوع اه>وزو هلالا نعل

 00 هدقم موقلا 2 6 نا 5 ةملخ 2-7

 نا تل تا د ع ع نقي - لتر تاو

 وقل لع ا املذ نم

 ظ
 ا

 ان

 ةليرشو (تص سد

 ردسلاو هحضتت 1 «انامرد 5 عواد ةتنلط

# 
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 ردب يذ مول كناف كساب ا

 رفحا ُِق نيرقعءنم كرذ 7 ل ُُق هو 0 كمعاو

 كلا ف ةئيس ع 2و 2 :هاب »+ ا تيل ةشثدحاق تدساو

 ةرداسم 2 تدحرذخا

 رصل او 1 د عطل آم ن 2 الب ةرغاص تعج رؤ

 ظ مع نك ع دو تدلم اغا ئالولا معز ا
 ْ لاق 6 نوره انثدح اف ولا لع قرش بترد 0 نايفس أ نإ عرج نب 0 لاق . 1

 لاق لا 0 0 نادت لاق عيكو ل تعوم / 1 0 لاق مادقملا ب بتوصو 00 ا

 ْ هللال وسر لاف لع موقلا يفا لاق ا: لع فرش نا انأ نإ ص < لاق 5 ا قدحسا نا اة -

 ٍ ءايحالا يناوناك ول اولتدةفءال'و ه امأ لاف هنأ احا ىلا تفتلا مث نبت رع هديا اسو هيلع هللأ ى

 ]| كل هللا ىتبا دق هللا ودعاب تك لاق نأ هسفن هنع هللا ضر تاطخلا نيرع كلَ 00 ؛

 لاق 0 | ولاق هوم أ 0 هلدع هللأ ىلص هللا لوسرلاقف ليه ه لعا ليه م ىلعأ لاَقؤ كنب راع"

 ماسوهيلع هللا يلص هللا لوسر لاقف م 4 يزعالو ىزملا ال نافس وبا لاق لجاو ىلعا هللا وا

 موقلا يفأ لاَقؤ ا لاو 0 موقلا يفأ لاقو نايفس را يراخلا طظفلو )01

 اوباحال ءامحأ اوناك ولف اول 2 وه أ لاَقف باطلا نب موقلا ىفالاقفدو 00 ال لاق هفاديق يبأ ا

 | لاقف ليهلعأ نايف-وبأ لاق كنرحيامكيلع هللا ىتبا هللا ودعا, تبذك هللاقف هسفن رمع كلع مف ا

 ا هويحا مو هيلع هللأ 0 يلا
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 الذآ ل ا >و ع هللا دهاع دق مصاع ناكو را هيف ترسل نأ مداع ا نم 5 هللا نا هلل

 يدع ى ب 2 عفار ن نب نحرلا دنع ن١ مساقلا يف 5-00 لاق قدحسا ا ء هدو 5 سك

 هللا ديبع نإ ةحاطو باطخلا نب 1 ىلا كالام نب نأ" مع رعد نزف سنأ يبثالاق راجالا ن 1
 صيصتصست-

 هللا لوسر 00 ا ولاعه 1 م مكش انام ل |( 0 اوقلا دقو راصنالاو نا: ؛ ر> اه 0 ند لاحر يف :

 ليق:_سا 2 هياع تامام ىلع ا و أوموت هدحاا ةاحلاب نو حاسي اق لاق ماسو هلع هللا ىلد

 اع ليوطلاد_ح ىنب د > لاق قحسأ 0 ا نع كلام نب ا 5و هنو لق يف ن> لتاَقف موقلا |

 هع هتذا الا هتترع اق ةئءطو ةيوض نيعيس دموي ر ذنلا نب سن ا اندحو 2 لاق كلام نبا
 هس تمتص  .كتصصس تسلم

 كالام 2 بمك لاق يرهزاا باهش نب |ىنادح م ماسو هيلع هللا ىلد هللا لوسر لتق ىسانلا لوقو ْ سس

 مس يؤ اح سس سس ف ب م سي ا سس سس سس في سس سس سم سس سب سس سس م مس

 لوسر قوملسملا فرغ الف تل ل مالسلا هيلع 2 راخاف ماسو هيلع هللا ىلص هللا كاي اذه ٌْ

 0000 0 هفاحشالا نب 05 وا هعم ب ءشنا وح ضعمو 4 اوضم ماسو هيلع هللا كح

 وهو 5 نب يأ كردا 0 ّق ماسو هللأ 0 هللا لوسر 0 [ءلف نيعحأ مع هللا ىكر

 املف هوعد لاقف انم لجر هيلع فطءا هللا لوسراي موقلا لاقذ تو نأ تو#ال دمحعاي كوي

 ١ امف سانلا ضب لوق, لاق ةءصلا نب ثرحا نم ةبرا ماسو هيلع هللا ىلع هللا لوسر لذا

 ن ةدعشلار اط هنع انو اظن ةضاقّس ا[ م 0 0 ةللك هللا ىلد هللا لوسر اهذخا املف 2 1 |

 1 فااؤذ ب ينأناكو الر هس رف نعا جياد اديس 42: يفهن :ءطف هلق 2 ام ضفتنا اذإ ريدا اه

 ةقوعتإ نح 7 ا دبع نب مهاربا ن 0 نع قحسا نبا نع ةءاس انثدح لاق ديح نااشحا

 ' كلتقأ ةرذ نم اقرف موب لك هفلعأ دوملا ىدنع نادمايل ويف 1 شريفا فول ْ
 ظ دقو شي رق ىلا عجر أ. ءاف ىلاعت هللا ءاشزا كلتقأ انأ لب م هيلع "3 ىلص هللا لوسرلوقف هيلع

 . ام هللاو كداؤن هللاو بهذ اولاق دمحم هللاو ىناتق لاق مدلا نةتءاف ريدك ريغ اشدخ هقلح يف هشدخ

 أ مهو فرسد هللا ودع تاف ىناتَمل ىلع قصب ول هللا وف كلتا ان ىل كاف درع نك مارا سا ثب |

 | بلاط ينأ نب ىلع ىلع جرخ بعشلا مث ىلا ماسو هيلع هللا ىلد هللا لوسر ىهنا املف ةكمملا 1

 0 لو هلم برك فو أ نم نأ لور لأ 0 2 : سارهملا ن هتلر دالاما قل ظ

 ن دمح لاق هدب هحو يمد ن ىلع لجو نع هللا بضغ دتشا لوي وهو هسار ىلع بدومدلا هه>و | ٌْ

 0 1 لوي ناك هنأ 0 يبأ ن نب دْقَس نع هند" رم ل 0 :ةدح نيل

 لوس ره> و يءد نه ىلع 2 50 هللا ل هللأ 1 لوق هلم يئافك دقلو هموقىف ظ

 نئع تجرح لاق ناس" نب طاص ينثدح لاق قحسانب دمت اندح لاق ماسو هيلع هللا ىلص هللا

 ظ فاالاو ناذ الا نع دحين ماسو هيلعهللا ىلد هلل لوسرباا قف ىلقلا 010 اهعم يتاوالا ةوسنلاو ٌْ
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 ليقف نكسلا نب كا كك 1 نع دوج ل داعم نإ دعس نب ور<# ا قنمازلا دنع نإ نيصألا |

 58 ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف هنع را يت> ةئف نيماسملانم تءافمث ةحارجلا |

 دمع قول :اا هيف ترثك ىت > هياع نحنم وهو هرهظيف لبنلاعق, هسفنب ةناجد وبأ ماسو هيلع هللا |

 مساع يندح لاق قحسا نب دقت نعو هب مرا لوقيف ىلدن هيفام مهلا يناوانيل هنا يتح يهأو يلآ '

 قحسان دمج نع هتا>و ىلع تءقو ودعت نعع ذئموي تا ه2 تل اكف :ناذعملا ن .ةداتق ّ

 ل8 يت> هؤاول هعمو مو هياع هللا ىلد هللا لوسر نود: ريم نب بعصم لتاقو اهدحاو هينيع |

 كرك ىلا عجرف مل-سو هيلع هللا ىلد هللا لوسر هنارظب وهو يللا ةئثق نبا هباصا يذلا ناكو ظ

 نب ىلع ءاوالا سو هي هياع هللا ىلص هللا لودر يعد ا ري# نب بعصم لق اماف ادمح تاتق دق لاقف |[

 ماه نب ليبح ريش نب ةاطرا لق يح هنع هللا يخذر باطملادبع نب ةز> لتاقو مالا هيلع بلاط

 د.عنب عايس هن سمع 0 ءاوالا نولم< نيذلار للا 0 ناكو يد 3 نعل دبع نب فائم دبع نا

 ه١ هاج هك اكو روطلا ةئظقم تاانملا ه هل لاقف راثانأ ىنكي ناكو.ىناشدفلا يزعلا |

 هسأر أطخأ اف هبرسضأ (1) روظبلا ةعطقم نبا اي ىلا له ةزم هل لاقف يزملا دبع نب عابس هيلا |
 ةيلحر ناسا 3 ياا مرت يع ايا ير ك3 قرد تزرعو |

 نكي و ركسعلاى لا تيكن مث يتب رح تحف تح تام اذإ يح هتلوماك عقوف باغف ئرخ لفاوأ
 نب عفاسم فوع 0 1 2ك ٍُ ا حاقألا ين 00 عَ ا مداع ل و دقو هريع ةحاح ' ىششا ِك 0

 لحر ن<“ مموقلا هتيشغ نيحملسو هي 4 ءاعهللا ىلد هللال وسر ١ لاق دقوةي الا ماع اسس ودنوأ يش

 ىندح لاق قحسا نب دمحم ىنثدح لاق ةماس انثدح لاق ديمح نب 0 لاق هسفشن يل يرمي

 ىلص هللال وسر نود اولتاف نكسلانب دايز نب ةرامت وه 3 لوي سانلاضءو دام م ةدح

 هسا 06 لتاقنن ةكلا نع دانز نيةرامت , ره رذاناك ىدح هبودن ولت الحر م الح رماسو هي 4ع اعمللا

 35-03 2انودسرو ماوه لع هللا ىلد هللال وسر مدق لعد دخلو كا 4مدقه لس وف هيدر ذاق ىد

 كادف لوشو يناواني 4 ل كملف تكا و هيلع هللأ ىلد هللا لوسر نود صاقو 2 3

 ا ايتن ودل 2- هسوق ن 2 يهر مو هياع هللا 0 هللا لوسر 3 ةداتق 0 9 نا

 0 اك اهدس مدل بو ةياعهللا ىلد هلال لوسر نا هدا ن 6 رم نب مصاع ينندح لاق

 نا مالغ ىددحو لاَقؤ هلّدقف مالسلا هيلع هز هن رد اقتلا املف 00 ىتىطهو ا وؤر<# 60 قارعس

 ىنهدش ذإ قروالا لما لم :هب رع ايش قلنام هقفسي ساثلا دهع ةزجح ىلا رظنال يفا 0 نا

 ن هينا لوقف أه ردء> 2 هسأر 0 0 أف 0 9 هلا امالك ةحاط نب بالك هه خو ةدءاط

 ترد ا لوف حاقالا ف أنا انأو كت ملا اهذ ينامر ني>حلوشب الح ر تعوس لوقف كب اصأ

 له لاقف عابس جرخ لاتقل اوفططانأ املف ةيمأنب ور< نب رفعج نع ىراخبلا ظفلو )١(

 هلوسرودهللا داحت أو وكيلا ةمظقم راع مأنبا 1 عابساب لاف تاطملادبع ب هزم هيلاج رن لاق زرايم نم

 تهاذلا 6 اكو هءاع 2 م لاق مسو هيلع هللا لد

 0 2 اننينل شا كن ل اا لا ا
200 3 1 14 

 حبيبي سس 2 ب رسابابااساس

 | دب د لاق عي هع
 ن1

1 

 و عوز للشاب 4 ,” م ةدل 6 تكلا موك عع ٠-عب 7 4 ١

 ا 3 ا 7 كبل رع 3 ١ ل ا 3 ا

 2 4و ”“- 5 5 لما ,

 0071117 00 ١ ١

 1 ا 35 ١

 يع 3

, 
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 ظ

 سس لب

 نم كل نيل لح وزع هللا تاق )م( لاَعَ هللا ىلا مث وعدل وهو مدلاب مي هح>و أوءد صح موق دينا ٍإ

 ا

000 

 ا ومو 0 تنب )١( دنه ىلا رظنأ ينتيأر دقل هللاو رييزلا لاق لاق هدج نع هي هنأ نعول
 ةنع وعلا اننتك ىعيركشلا ىلا ةامرلا تلام ذا ريثكأالو لياق نهذخلا نوناما وع

 انافكناف لق دق 0 نا الأ لس حول 00 ا للا انرووظ اول>و بهلا نوديرب

 نبد_# نعو موقلا ن 2 هيلا وب دبرام يت َد> ءاوالا باد اص نأ دعب موقلا انباع اكل

 هتءفرُف ةسراحلا ةمقاع تنب ةرمج ا يتح 1 ا ١ ءاوالا نأ ملعلا لهل ضع ن 0

 مهنم و زم شتا نارا يثيح ةحاط ىنأ ينبا مالغ باوص عم ءاوالا ناكو اب اوذالف نش

 دق مهللا لوي وهو هياع لتق يت> هقنعو هردصب ءاوالا ذخ و هيلع كريف هادي تءطق يح 3 3

 رعشلاب اوفذاقت نيح باوص دي عطق يف تان ل ناس لاقف كرذدعا

 باوص ىلا در نيح ءاول # رم رشو ءاوالا مر

 بارتلا رفعيطو نممالا ن٠ * دبعا ايف مكحرن ماج

 باوصلارما نمكاذ نإ امو # نونط هل هيفسلاو ما

 بايعلا نحت كتيب ةوهت# انتقتلا . مون: [:ةالاتح نأ

 2 5 هذ نأ انو 2# ذاك ةييض نا 1
 ل ىلع نب :نامح 00 دهم نب :نامع انوع لاق ب 8 و انثد>و ريرح نب دم لاق

 | نبىلع ىهاتق دحأ موي ةيولالا ب باح قوما لاق نع ساد نع عفار يبأ نب للا ديبع نإ دم

 | يلع ءأ لاقف شارف ة رشم ن رداع سس و هيلع هللا ىلص هللا 0 2 مالسلا هب هيلع ب ااط ين

 000 ةءاخ رش مل ىحبحا هللا دبع نب ورم لتقو مهعج قرفف ىلع لمع مولع لعا
 لاَقف يول نب صاع يب يل نب ةدش لتقو مهعج قرفف ىلع لد ل يلع لاقف شرق

 لاف هنم 57 ين٠ وه ماسو هياع هللا ىلد هللأ 0و لاقف ةاساوملا هذه نأ مالسلا هي هيلع لي ريح

 ىتأ املف 1 كل دف الو راقفلاو5 الإ فيسال ًاتوص أوءمسف لاق كتم انأو مالسلا هيلع لربح

 ءاللم /! َّن «موياصأام 55 امل َنَوَمدَم !'ناكو نفود مهم تانعأو 0 مهفلخ ن م4 نودلسملا

 ةعابر يدعو عئصيام يراه قكارما 1ا هندهح دقو مز تلو مرج ثلثو و ليف كيل نال

 نبا العوم رعش ا هتمجو هتنحويف ملكو هتفش تقشو يلفسلا ماسو هيلعللا يلص هللالوسر

 راحت نا انث ”د>وربر> نب د# لاقصاقو ينأنبة تع ها يذلا ناكو نذالا هقش عشب بللاب هو

 لوسر ةنعانو ترم 5 لا أمون ناك امل لاق كلام نب.نملأ نع د“ نع يدع ينأ نبا انثدح لاق

 تفك لوق وشو ههحو نعمدلا 0 لمحو ههح و ىلع ىل. سب مدلا 00 جوابا هل هلع هللا يلد هللأ |

 عوشلا يف يذلا ا اوذالف هلوقو ده مدخ ىلابهاوملا حرش يف لا دنه ىلا رظنأ هلوق )0(

 / نع يراخلا ل لغغأو م 0 صم هأ هلود اورادتسا ا مائل هن اونالف اضا راع قل

 ليس يف مل و هياع هللا ىلص ي لأ هلق نم ىلع هللا يضغ دش | لاق" بع هللا ىضر سابع نبأ

 سو هيلع هللا ىلد ىنلا هحو اومد موق ىلع هللا بضع دتشاو هللا

 ) رشع عبار 5 يناغالا ا
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 دلع - نحسا نا ثردح كا 2-3 1-7

 أ ماقيتح مهنبكسمأف لاجر هيلا ماقفدقحم فيسلا اذهل ْذْحَأِب نه م
 ودعلا يف هن ب رمذل نالاق هنلال وسراي هيد امو لاف 5 ىفب ا 4س رح نب كاهم ةناحد 37 ل"

 . تر ادع لاتحب اعادعش الحر ةباحد واناكو هأإ اك ءاقدللأ كودشر ,ايدقح 00 اا لاق 2 6

 (2 ه فيلا 2 أملف لتاق.س هنانعانلا ماع ءارهح ل ةباصعا 1 ىلع ماعا اذا ناكو كاكادا
 كن شبل

| 
1 

 ا 6 م م د كي هلا 3 راذعماب لمد 21 تصحق كل هتباصع ا اهلا يس هيلعفللا ىلد هللا 3 دس ؤ

 | لحر نع هنعهللأ يذكر تاطخلا نت 6 يلوم م ب 1 هللأ 5 مع رعد ءدح ينادح قسما 02 لاو

0 

 / جرزخلاو ولا رشعمأب لاةفالوسر نايف 4س 1 كرا دقو نطو | ك0 هللأ اهضغرب ا

 0 نعو هرك ام هودر 0 مكلاق ىلا اس ةحاحال هناق مكنع فر 20 نءا ةراسارعا

 , امارتخبتي ةباحد 00 نيح 2 هللأ 3 هللأ لوسر لاق لاق ة 4 0 و راصنالا نه

 د 5 0 كالام 0 0 نا ىند نب ورم © ماع ا انآ نأ ةداق ن 0 نب مداع نع ء قدس ظ

 ن< 0 و هعمو 0-0 هلع هللأ ىلد هللا لوسرل ًادعام 5 ىلا جر ذ> دقو ةعرض يب
 "1 يو ف مي ا ل

 قلادق وا نأ ّش كاتم ناكف مع هس اوناك لوقي ساناا ضعي وت ميدح نب نامع مهم 2 نس والا

 اع وربانالا ف سان موق نه ٠ لوأ ناك سانلاَ لا اماف نالجرمم هيلع فاتح مل ادم

 ا ل1 نعول قسما انع كلب هلل ماا الف اوف ما واللا ودا رقما قدا لها
 ع مهدر عمس املق قساقلا 000 ىلص هللا كوسر ءامف بهارلا ةياهاملا يف يحسب
 بامسال نافس ونأ لاقدقو ةراحاب مهحضار مث 1 الاتق مهلتاق مرش يدعب وو تاما دع

 كارد موب انءاول ميلومكنا ر ادلا دع 20 :ةلا ىلع كلذب مهضرحي رادلا دبع ينب نء ءاوالا

 000 نأ اماف اولاز تلاز 0 نم سانثا يتوب امناو مير دقام

 فك انيقتلا اذا: مدع ممتس انءاول كيلا سن نحم اولقو ل هوكي فكتمف هنو اتم

 200 هع ”تلي داه تماق ضد ند مهكعلإ اددو سانلا ىق 2 اف : ا 00 أ يذلا كلذو عنصل

 لوش ىف دنه تلاقذ نخر#و لاحر 1 نبرمخإ فوفدلا راو مم يقاوالا 1

 قراغلا شرفشو #3 قناع اوله نأ

 د رات لكب ايرمض د 59 اجلا ةأج اهعإ 2 رادلا كل ع ىفب اعإ * لوشو

 لعل العلا دع نا دعو سانلا ىف نعما قتح ةناجد لأ لئاقو تاركا كا قع سانلا لسأو
 5 بسلا هوك هدعو مهةدص وو رصأ هللا: لاكي اف نيءاس لا نم لاح ريف مالسلا انا يبأ نا

| 
 ل ادع ندع اي َنَح قحسأ نب د 00 0 أمف تل زطا 2 ا



 ( أ )

 2 ريم نب بعضصم هل لاش سرق ند الحر ةبارلا رمح 5 هءاع هللا 32 هللا لوسر يطعأو

 ىلع دلوأ | نعناع َلَقاَو هدب نيب ةْر ج ثعبو شيلا هن :ء هللا يضر باطال دبع نب ةزح

 لاقو ريبزلا مل سو هياع هللا عر هللا لودر ثعدف لهج يبأ 0 1 رع هعمو نيكرسشملا لي

 لاق ا 5 يرخأ قي ماو كندر و ازا ن نسف كارلا نايل للا

 هيلع هللا يلص هللا 0 0 ىزعلاو تاللا ىلء# نايفس 5 ليلا مكنذوأ َقَح > ندحربتال

 0 كاقف ف نمو ىىلاعت هللا ه.زهف ديلولا نب دلاخ ىلع للهخع ىل. نأ ريد 0

 3 لو قام 8 ار أم لعل / ن* ىلاعتو يا كراس هل وف 2 هيذاب موس ذإ هدعو هللا مكفدص دقل

 0 1 ثعل مس 8 1 هللا ىأص هللأ لوسر ناو 0 0 رصتلا نينمؤما دعو 5 3

 د 0 حو اود رف 00 يلد هللا لوسر لاقف محاوو نه كك

 اماكن يلا لاق هباحصأو وه موقلا مزه ام مالسلا هيلع هناو انروهظ لبق نم ان ا
 | لوسر ىلا اوةاطنا مانع هلا اوأرو لجلايف كر ارا واو ضعبل موكل ممم ارو 0

 | لوسر عييطن ل 5 يرخأ ةقئاط ت تااقو اهلا اوقيس 0 هك و 2 هللا

 0 0 , 01 800 0 دوعسم نإ 1 5 تدع 5 ماسو هةياع هللا ىلص هللا.

 قى امخلعو اندلا ديار ناك ماسو هياع هللا ف هللا
 ا 520- ين“ لو 0-20 56 رح لاق ز دكمول ناك

 ا ىلص هللا لوسر زرب امل لاق ىدسلا نع طايسا ان”دحلاق لضفملا 8 دما انثدح لاق نيسحلا نا

 ظ لاقو نويل 28 ًَّ هو> ويف لبا لصاب اوماقث ةامرلا نم 1: 201 خل دحاي ماسو هي هيلع هللا

 | هللا ها لع ساو كاك م هام نيبلاغ لازتال اناف مهانم زه دق متأو نأ م 0 اوحربتال ول

 ظ رشاعمأي لاَقذ مأق نكرم 1 تح ا ناهع كك 0 نا 3 ريح ع تاوذ اخأ ريح نإ

 | ةنخلاىلا انقويسإ م كلحمتو رانلا ىلا مكفويسب اناحعت لجونع هللازانومعز زم 0

 1 ا ينأ اقل لع هيأا ماقق رانلا ّك هقم هينلا يناحعل 2 ةنلا ىلا ىجيسا هللا هلدعأ 1 2 لهف

 ناجم وأ راتلاىلا يقيل لح ونع هللا كالدع يح كقرافأال هديب ىدس ' يذلاو لاق 3

 رعبا نا لق لع روت نا تس 7 000 رحم كس 0

 ع ةوساألا ن داد_هملاو ماوعلا نب ريب زا دش من هنم تديح:ساف هير وع تفشكا نيح يندشا

 كلذ يار اءاق نامفس ابأ اومزوف هباحداو ماسو هيلع هللا ى اص يلا لمحو مهامزوف نا

 هلل لوسر ىلا ةامرلا رظن املف عيشاف ةامرلا 4مم ره 02 2 ا ليخ ىلع وهو دياولا 0 دلاخ

 م مودع لاو 4..غلا اوردا هن ونمأي نكشف ا نع ف و> يف هباحصأو ماسو هيلعفللا 0

 ةامرلا لَو دلاخ يار املف ركسعلاب اوقدلف مهماع قاطناو ماسو هيلع هللا ىلسص هللا لوسر نما

 ىار املق ماسو هيلع هللا 0 هللأ كلوسر بادعدأ ىلع لهو ةامرلا لتقف له مْ هل 2 حاص

 مهولقو مهوهزوف نيءاسملا ىلع اودشف اوردابن لئاقت مهليخ نا نوكرمشملا

 تتلسملعوترعجتلر ةةئ رس بج

 1 11 0017 وح ع ل مصل ل سب جس د جس 2 ص7 م ل 2 22ج م ب سس صم مسج م تبع سم7



 4 تل

ا نبا ثبيدح ىلا ثادحلا ه2 2
 م7 قحس

 باصأف هذي سرف بذف ةئراح يتب ةرح يف كلس ىتح ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر يض.و
 بحاصل فاّمي الو لاقل 4 ناكو ,ملسو هيلع هللا ىلص هللا كوس لاقف هلت ساق هفيس بالك

 هءادكال ماسو هيلع هللا ا هللأ كوش ر .لاق مت مث مويلا لب ةقصانق وركلا ير ١ ىناذ كفيس مش فحلا

 ار حا ةمئخ وبأ كايت ماع ادرعألا قزارط نم نك نم مولا ل جر نم
 لام يف هب كلس تح مهاوما نيبو ةيراح ىتب ةرح يف هب ذفنف همدقف هللا لوسراي انا ثرحا

 ماسو هيلع هللا 7 هللا لوسر سدح عمس اءلف رصبلا ريرض ةقفاتم الخور ناكر يلغيق نب عبرملا

 لخدتنأ كل ليالف لا كوسر د ل ىفبارلا يف ماق نيءاس ا - نءدعم نهو

 ك2 ا ياو ينا ملعأ يناول لاق مل هدياق تارا دم ةينح د يلب رك ذ دقو لاق يطئاح

 اذهف 1 ماسو هيلع هللا يلص هللا لور لاقف هولتقيل موقلا 0 كايدو اع ترضأ

 لوسر ع نيح يشف هد وخأ ديز نب دعس هلا ردب دقو :ىأق ىلا رصيلا ي عاللا

 00 هيلع هللا 00 هللا لوسر ىضمو هدعشف تر ُُق س وَلا 2 هنع 0 هلع هللا 0 هللا

 دحا ىلا هر دعو هروهظ 3 ليلا 1 ىداو' 1 ةودع يف دحأ ند م تعشنأا كَ 060 لع

 50 عودزف عار لاو روظلا ناار و تح ارسم دقو لانقلاب هس قى ا 0 ناتاشا لاقو ٌْ

 نع 00 هياع هللا ىلد هلل لوسر ىو نيح نيءلس 0 م لحر لاهو نيحاسحال 5 ند ةعمصلاب

 امج ُُق وهو 2 هناع هللا ىلد هللا لوسر يلو ا الو هلي ذ عورر ا كانفلا

 4ئومم لع | ولءدعف مطوي --7 اوين دق 0 ءاف انام ميسو فال 1 ةنالاع مثو ناار 9 تردعل و لحر

 00 ع هللا ىلد هللأ لوسر 0 لجهد يبأ ب ف 0 0 ىلعو ديلولا ب كلا ليلا

 5 : 0 ا
 نم نيتاونال تل تداق 1 ءاع وأ 9 تك انماح نم اونا ال لد : للا 6غ حضنأ لاقو

 3 نوره م 0 0 لع لاو ناكر 3 0 هيلع هللا ىلد هللأ لوسر صهاطو كلف

 ىتاو 2 مول ل 6 املا لاق ع لا 9 3 انبدح لاق مادقملانإ بتدصم 0 لاق قدسا

 ةامرلا ركاز الاحر معو هي هيلع هللا ىلد هللا لوسر سادحا نكرخلا مو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 مهوتبأر ناو مولع اير ب 'ظ اناوخار ناو م 5 اود.ربتال م َط لاقو رح 0 هللا دنع مولع الو

 تدبوو نوف وس ْن ءندفر دو ءاكلا تن اروح نا نإ ار موقلا يبا الف أ ويعت الف الع اوروظ ١

 ىلء هللا لوسر مكيلا دهعام متدلع امأ الهم هللا دبع لاقف ةءينغلا ةمينغلا نولوقي اولءجف نوايخالخ
 ن د#ص لاق 0 هروح نيحاس لا نم برصأق تو ب مهو[ 5 او اوقلطناف اونأف 2س هيلع هللا

 نا نع هم 1 نع يأ يف 1 لاق 0 ينندح لاق يأ 000 لاق كلها نك 5 سد را رد

 هللا لوسر جرذو ف لَ َىَح لاوش ن م لوح لايل ثالث يف نايف - وه.أ لبقأ لاق سابع

 يدنكلا لا دادقملا ذئمون هعمو ليلا ىلع ريب زلا و أوءمتحاف سانا ىف نذأف 1 هيلع هللا يلد

 اا ع "بص
00 17 

 را اا

 59 ج1
217 5 

 ل

 / الحر 002 ةامرلاو صيب باش مم نيكس و وهو فوع 3 ور< 0 ريح كب هللا دسع ا
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 ظ مهماع جرخ م مل-و هيلع هللا ىلص هللا لوسر هيلع 0 راحالا ىنب ا ورمع نب كلام دل لاش

 لوسر جرخف انل كلذ نكي ملو سو هياع هللا ىلص هللا لوسر انهركتسا اولاقو سانلا مدن دقو

 أ ىصدمقاف تش ناف انل كلذ نكي مو كانهر ك2 هللا لوسراب اولاقف مهماع سو هيلع هللا ىلص هللا

 أ رذحف لاقي تح اهعضي نأ هتمال سبل اذإ ينل يغبنيام مالسلا هيلع لاقف كيلع ل
 م روكا بلازا كل طوشلا او 6 0 نم لحر فلا الشو هلع هللا ىلد

 انفنأ لت مالع ىر ,دنام هللاو يتاصعو جرخف موعاطأ لاقو 0 ام لولس نبا ىلا نب هللا دع

 نب للا دبع مهعبتاو بررلاو قافثلا لهأ نم هموق نء سانلا نم عينا نمي عجرف سانلا اي اه
 | نيرنضحام دنع ىموتو كيت اراتخت نأ ورك نا مدنا ضو اساس د 00
 يلو لع! وصمتسا املف لاق نوم ف ىو ا 1 اع اسأام نولتاقت مكنأ منول اولاقف م هودع

 ىدقاولا رمع نب دمع لاقو م كفء لح و نع هللا ىنغ.سف هللا ءادعأ هنأ دعب ا لاق فارصنالا الا

 ١ هللا ةلوسر ىف ةاملث ا ماسو هياع هللا ىلص هللا لوسر نع ىنأ نب هللا درع لزذا

 سمح نءظلاو سراف انام لاو فال | ةنالث يف نوكرشملا ناكو ةنامعب- يف ماسو هيلع هللا ىلص

 نم مهعم نكي لو 2 د ةنام نيماسملا يف ناكو عراد 0 ندعم يف ناكو لاق اجا رع

 ٍدآف يثراحلا را أ نبا ةدرب ينال سرفو ماسو بع هللا ىلص هللا لوسرل سرف ناسرف الإ للا

 و دوب نك نانطأ 0 علط ىتح نيذيشلا نم ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 د ضيىعو لاق ةئرددملا فرط ُّق اهو نجلا امس كلذإف 0-0 ف ا.ماع ناموس ناسمعأ

 7 ناكو لاق هدرو ذا ناار ملا دعب نيحيشلاب ةلئاقملا ماس ع هللا ىبص هللأ

 3 رهو لاث ىسرأ نب ةبارعوبمزاعزد ءارلاو يظن 27 4 وباو تبان يورو
 خامشلا هيف لاق ىذلا

 نيعلابةب اع اهاقلت *« دل تءفر ةياراماذا

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناكو حيدخ نإ عفارو بدنج نب ةر راحو عردطلا دال ةرذ لاق

 لوسر ,هآر املف هعباصأ فارطأ ىلع لواطتو عاقر ام ف هل نيفخ ىلع ماقف ًاعفار ردصتسا دق ملسو

 01 لاق دبس نا اع لاق ثراعا ينئدحف ريرج نب دخت لاق هزاجأ و هيلع هللا ىلص هللا
 هةر اكو عر دفعا كاع س يأ مع ةلعا نب نائس' نإ يسع ت ا تاكد كاف نيك

 و در رمضان : هباعصأ ضرعو ددأ ىل سو هيلع هللا لص هللا وسر جرش

 0 11 يندرو ًاعفاو ذاع ا نب يرم هسرل ةرهس لاقف حيدخ نب عفار اأو بدلع

 ماسو هيلع هللأ ىل- ي لا لاقف هعرصل ينباو ع عدذ ن 0 :حأو ينبا تددر هللا لوسراب لاف

 عم اهدهشف ماسو هلع هللأ 37 هللا 0 3 أفاد ةر خس 0 اطصا ةرهسو 2



 كفن
 ص ببطلالللبل ا

 نءواج ثيياح ًاواهدحب نشلرة ترو قيتع تن اف يدعنب 3 4مم رعط ىمعل د مع تاتققتنأ نافسانلا أ

 ' نينايفسوب ا ازرع الئلو 2 م اعلان 5 ءظلاب مهم او>ر حو ةماهع لع 5 ند أهعم

 . (١)ةريغملا 07 اماشهنإ لوحي ب 4م 00 0 4 ع تايد ا دْئاق وهو برد 1

 د د فت رفع ينأ كوقن 00010 هرئد لدقو ة ةزرب» ا نب هبمأنب ناوفدصجرخو'

 ا

 يف 0 ا كلام تئب سانت <> تثتدح 2 مهوبأو ذ دكمول اولدو 9 بالكو سالجلاو عقاسم

 ءاسن يدحا ةمقاعتنب ٠ 0 ردو ع ريم نب (ه5 يعل أعم م للسح نب كلام ١

 دل تااق ميما ىتحو 07 كت ا نب ثرحا ينب

 هللا 00 عع أمأف 0 م يداوا 00 ند هذ ل نطير اولزنت ل ل كيهيس 0

 ! مويو مويلا كلذ هب اوماقأف ءاعبرالا موي د نمره 1 رق تازنو مهانلتاق اهف انيلع اولا

 ع نمبعشلاب حبصأف ةمللا يلص نيح ملسو هيلع هللا بص هللا لوسر حارو 2.11 ءورو نبا ا
 كو عار عم لولس :نبا' ين نب كلا 0 ا و كا نم فصنال تبسلا موي اوقتلاف ْ
 | ملسؤو هيلع هللا ىله هللا لوس ناكو مهلا جرخيال نأ كلذ يف هلا سو هيلع هللا ىلص هللا |

 2 موي ةداهشلاب هؤانث لج هللا م ا نع نملتملا نتا لاقف ةندنل ف جورألا هرك |

 اان انأ نوربالان ؛ادعأ ىلإ ان ا مو اع هللا 0 هللأ لورا ا هرود>و رد ةناق نيو :

 اوماقاوماقأ ناف هللا لوسراب موعدف هلم انك 2 8 ءاع اهبل>دب الو انمباص آلا طق ودع ىلا همم

: 
 ا قو نم ةراحملا نايدصلاو ءاسنلا مهامرو و يف لاح حرل | مهلتاق اولخد ناو سأ , ا ا

 نمناك نيذلا سو هيلع هللا لدلا لودر لوي م اًوا> م نيمئاخ اوعجر اوعجر ناو مهتؤد ١

 راضلالا ن م لعر مويلا كلذ يف تام دقو ةالصلا نم ملسو ةياع هللا ىلص هللا لوسر غرف ناد

 نس ةمركعج رخو ماشه ل لاق نع م نكو نءظلا ةيءست ض رعم ىقهنال طقس انهو )0

 طقةسانهو عر ةقرلامو ماشهنبأ لاق )0 ةريغملا نإ: ماشهن ١ ثراحلات نب م كح 1 لجهد ينأ ْ

 ورءع نا هللأ كيع مأ يضو جاحملا نا 4. تنب هطل رب صاعلا نب ١» ورءع جرو مم اشه ْن نأ لاق

 .ٌ 528 لاقذ ام 'ىطخي املق ةشدخلا فذق هل 50 فذ ايشيح ناكو يذدحو هل لاق, هل امالغ

 ٍ وبأوةحاطيفا نبةحاط جرذ>و (*) ص اعلا ل ور# جرخو ناوفكنإ هللأ دنع ا يضو هب 0 ءااريم ا

 ا ةدءاط يفب م !قرونت (5 )دعس تذب ةفالاسإ رادلا دبع ند ناكل نت يرزعءلا دمع نإ هللا ديعةدحاط

 ِ 0 ريح 0 و اي 5 0 رو ا امو 0 1 سه ا

 ٍِإ ا
 مهناو ماعم رمدنا أوماق اوماقأ ناف اولزن تح مهوعدنو ةنيدملاب اوشا نأ متيأر ناف ةئدملا يو .:

 مس دس سماد م نجح: سستم همس + همس ةازجا 2 زس 7 0771 7 5-5 2

 | احد ان رذام هللاوف مهلا جرم الوةثدملاب م وأ هللا لوسرأب لاول نب فأ ن هللا ديع لاقف انفعضو مع

 ا 1 سنس ا و مي

 . 1١

 ا ةعئجا موب كلذو هّمال سلف سو ه.اع هللا ىل< هللا لودر لخد ٍيت> ود- ءلا ءاقل بح مهرمأ ا

 دخلا

2 

 لايق دايز نجت

 ا ا



)١١( 

 3 دحا ةوزغ ةصقو هرامخاو ىرعزلا نا تدسل ِ

 يؤول نب سك نب صيضهإ ؤرتع نب موس نب دعس نب يدع مدق نب يرعبزلا نب هللا دبع وه

 وعورازت نب رضمنب نئالا: ني كردع نةع رح نب ةناك ني س10 كلاود رهف نب كااغ نبا

 0 2 مرعشلي لش را م1 وحس .ناكو ن دويعلا عر رق امش نعل

 | ىرسزلانإ اهومتي تابالا هذهو (1)ح ملا مول هئماو ةماللسأ -- هءاع هللا ىلص يف دا 0 كلذ

 0 انثدح لاق د.ح نا انثدح لاق يربطلا رير> نب د#ت كلذ ىف ريخلاب اندح 0 ةوزغ يف

 5 مداعون :ايح نبى حن دم و يره زااباهش نب هللا دلع نإ لم 0 ينثدح لاق قدس |نبد# نع : 3

 دق مهلك اماعلعنم مهريغو ذاعم نب دعس نب و رمع نب 3 ادب 00 نيصخلاو ةداتق نب 0 نا

 ان اولا دا مد نع ع تدخلا نه تس 5 مهلك ممدح عمتجا دقف نيدحلا اذه ضعت ثددح

 3 11 يلف ميسر بلقل 0 نه شيرق رافك ن* ردب موب مهنم هلاق 1 نش تدمع

 0 ناآوفصو ليج ُ نما ةحرلاو ينأ نب هللا درع يش* هريعإ برح نإ نايفس وأ عجرو

 ناك نم 1 7-0 نب نايف انأ | وملكف رد مع ءاوذاو مهؤابأ لما م شا رو 8 لاحر 9 ا

 ا لتقو رو دق ارم نآ نان رق رمشع ماي نايفس وبأ لاقف - 5 نم ريعلا كلت 2 مط

 ا نحو ه تء.تحاف اولع 0 نأ را كردي نأ الل ا

 ةيأع هلل ىلد هللأ بوح
 بادكأو نامفس 2 كلذ لعق 0 سو

 ا نمابعاطأ نهو اههدباحأب 0 ريعلا

 ٍ ناكو ماسو هب هيلع هللا ىلد هللا لوسرو برد ىلع أووعت 0 كئاوأ ل كو ةماهع كعإو ا لك

 ' ىف ناكو رد موي ماسو هيلع هللأ ىلص هللا لوسر هلع نم دق حملا هللا درع نب و رع ةزرهاسلا

 لغو 0 هللأ ىل< ىلع نخاف | اروع كت لايع وذ ريق ينا هللا لوسراب لاَقف يراسأالا

 انءأف ا سصعاش وسما كنا 22 انأ ا 1 َس نأ وفتط لاق ماسو هي هيلع هللا ىلد هللا لوسر

 نإ هللا كلو ك.سفنس انعأف َس لاَعف هيلع الس نأ درا الؤ 0 960 نإ لاقف كناسلن

 جرفنرسب 2 ريش رف 0 5 نميد؛ ىلا 2 كنان 90 نأ ترض نإو كنيعأ نأ 6

 ىلإ حم نإ ةفاذح قى بهو نب ةديع نب عقاسم 2 ةنانك ىف وعدبو ةماهع ف ريبسلا نع وأ

 0 ريمجاعدو مل- -و ةيلع هللا ىلص هللا لودر بر > ىىلا ميجوعردلاو مكر رم ةنانك نب كلام ينب

 ةياغلادسا يف ريثالا نبا لاقحتماا موي هنم اوهمالسا سود .اع هللا ىلص يلا ليقف مسا هلوق ١١(

 نا ارح ىلا يرعبزلا نب هللا دبعو بهو ينأ ن نب ةريه بره ةكم ا عننا ىبد هللا لوسر حف اا

 نارحب وهو يرعب زلا نبا يف تبان نب ناسح لاقف

 مثل دحا شيع يف ناري * هضغب كلحا الحر نمدغتال

 ملساف ملسو هيلع هللا ىبص هللال وسر ىلا م.حر ىرعبزلا نب هللا دبع كلذ عمس اهلق

 يهتناهيف ال ةكم حتف دعب همالسا نا معي هنمو اذه لم ماشه نبا ةرينس يفو



 :ء : 00

 أرجل ع هبيبأ نع يناهمنلا عجتتنملا نع يمءصالا ينادح لاق ةيث نب رمع انثدح لاق سنوي نإ

 ظ رعشلا يف دازوهلبق يذلا :لثم
 مدقتم ع 0 قاد *# عج سم يال نيح ينيمرصتالف

 : عدل رفعج نبا لاف مهرد قال 3 رأإ حدبا صاو كلملا دنع ةدحم ناك نكسف هف لاقو

 لال لا( رك ا رخ تاس فتم نم اذه اقف كتكلم ذم .كذف ءاكلا اذه تععساب

 م عفان ها | عفان نع داب زلا يبانبا نع يم.دالا 0 داع ب رع 3 مساقلا ينأدح لاق 0 1

 ١ 0 نا هل لاق امل 4ب ةيشغنإ هنوص مقر ادب نا هيف دازو هلم ربذلا ا رفعح نا كوم ريدا

 , (ىتري> !)نيئمؤملا ريما اي تماعام كتيقر اعإلاقف حدبأي ١لهملوشب كلملا دنع لعحف هيف دازو ةيقرلا

 "ورث أ نب نارمجى هللا ديع نع ىراقفلا ةملس ونا :ينثدخ لاق ةيش نبا رمت انثيح لاق ليعمسا
 نبا هللاقف هتكر كلملادبعديلا اكشفام ويهيلا لذ دف حدب ءانغ كللملا دبع عمسي نأ بخ :رفعج ناناكلاق ظ

 !ز لاق اع كلذ 0 دقو ةلعلا هذه ن٠ 0 6 -_ 0 تناك ىلوم ل 3 نينم وما 3 رفعح ا

 ١ كادف هللا يناء> نينمؤملا ريمأاي مف لاق مث معو كلاادبع ةكرىلع لفي للهدف حدب ىعدف هب عداف ظ

 ”هتيقر بتكيى> لاق ةاصنم هل دبال كال وم نينمؤملا ريما اي هللا دبع لاقف ايش دحمال كلا دبع ماقت

 أ نوكي فيك لاق محراانمحرلا هللامس اهبف سيل لاقف محرلا نمحرلاهللا مس تيتكف هل ةيراح سحأ
 هلوق اهءاعىلمأف اهفام ىلع اهبتكاف لاق كلذووف لاق محرا|نمحرلاهللا مسإ اهف سياةيقر كليو

 دعرلا ليس تعنت منا و تءدقس * يدولاو 2 نيب يمياس رايد

 , هعماسم يف اهغرفا تح هللاو حرب اف تاه لاق من لاق ديم وا لاق هنم هتءءسول رفعج نبا هل لاق مث

 انك لاق خف يا نبناماسىنةدحلاق هللا ديبع ىمينثدحلاق يديزيلا سابملا نب دمم ( ينرخا )
 ' قرطاةلاقيضفاركن ا نومعز سانلا نأ معن ااا لاقف لحر هءادف نيكد نب لضفلا معن ينأ دنع

 بيصن لاق مك ىف تحبصا اذهاي لاقو يي وهو هسار عفر مث ةعاس

 مجيأ كنعىلئاسلاباوج مجرب * يتناك يتح نامكلا يف كاز امو
 م ىسانلانم يح لهوتملس .# ىماستو ةاشولال وق نم مع

 كت وص
 نفق اذ قاب اعإ « لفقدان بلا بارغاب
 لحاو تقو تكي داك #١ يد هم رعانللو ريخلل تأ

 لكب نبءاي ىهدلا تانبو # لئاز معأو سو لك

 ا فيفخ حرس نحل ءانغلاو ك يملمموت وهو أ ةازغ يفهلوش ئه أ |ىدرعت زلا 00 هللا ديعل رءشلا

 ا هبأ نع داج ةياور نم حعجء سم نال ن هفو قدحسا بهذم ىلع 0 نع رصنبلا لؤا ليش ا

 0 نبا باك يف

 م ماو ل



 عمه

 ب سانلا نم يح لهو تدلس :* يماستو ةاشولا َلَوَق نم ال

 ءانغلاو نونحمال لوالا تايبالا ةنالثلا ىوري نم سانلا نمو بدصتل رعشلا ليوطلا نم هضو ع

 ياشولا نع يطسولا ليش يان اهنم لوالا تايبالا يفو هللا '٠ءممعر رفخح> نبللا دبع ىلوم عيد

 5 ىف رصنلاب فيفخ جزو حرس نبال هذو هني مو قحسا نب دا هركذو سشدحو

 رحم يف رصاخلاب ل ليش فر.ن> نيلوالا نيتيللا ىف ديعمل هيفو نيريخالا نيتدنلا يف قحسأ

 قحسا ن 6 ريمه ٠ لا :

 م هريغو تودلا اذهيف يدب ربخ اظتمس

 ريغ يناخأ عب ناكامنأو هرم ةمئتس ةلو سنللا فدي هل قاب نكون رقتح ىلا ل
 رفعح نب هللا دبع نع ثيدحلا يدب يور دقو ةقءطلا هذهو سد وطو طيشنو راخ بئاس ل

 نع ليبتلا م هاع انادح لاق ىرودلا دم نب سايعلا انثدح لاق عيكو فاخ نب دم ( ينربخأ)

 دعا كر ةءح نب هللا د .ع ىلوم حدب نع ىدو٠ نب رمح نب يسع ن ء'ءامسأ ن3 ةيريوح

 515 1 ينائج ىحي هل لاقف ةعا> يف رفعح نب هللا دع هلا لخد ةئيدملا مكمل نب ىحي

 راو نيل ا( داو 0 مو هياعللا ىل د هللا لوسر أه ام هلل ادع لاَثف ة هشيش 2

| 

 0 لاَ وأبن وو ناو نا كللما ه2 قع رفعج اهلا دع 5-1 لاو هيبأ 0

 8 بحاص تسل :لاقراممالا نوتقو برعلا 590 كسن ون نم كاع تاخدا ول نيئمؤملا

 ييايل ىف اسنلا قرع يف جاه لاق نيئم *وملا ريمأاي كتاع امو لاق ف يح>ا ىلع م داو

 وق را هلا 0 ا سانلا قرا يالو٠ ف ناف لاق ين» غلب

 ئعلا 00 4 5001 اذه 2 نم ينندح ندع 8 دواد لاق لاق ا طا هللا كيع كَ دا

 كتقر ف5 لاقف حدب علط نا نم عرساب ناك اق ةفياخ دنع ةحببق ةبذك لاقو رفعح نبا يدب

 حاس ناك اعد نال 2 رع نع يرسف لاق نتئم وا: كتاب قالا قرا لاق اسنلا قرع نو

 مالغاي افخ تدجحو ربك اهللا كالملا دع لاقف 1: نم اها بلع لفتف هلحر دش اب فرس ةهاكف

 لاق ةيراهلا تءاح اماف ًاحيدب ىعذن الف .ليالاب اهجيه نمأنال اناف ةيقرلا بتكت ىتح ةنالف عدا
 |مهرد فالا ةعبرأب هل عأف ينبح لجمت ىت> اهتبتك نا :قلاط هنارصا نينمؤملا ريماي يدب
 ىلال مخ 4 يلزنم ىلا لاملا ريص» 4 اهيتك نا قانط هتارصاو لاق هيدي نيب لاملا راس املف

 بيضن تايبا الا كلحر ىلع تارق تنك نا قلاط: هتارمعا نيئمؤملا ريمأاي لاق هزرحا املف هلزتم

 مقل ي ريع باذ ينم يتلا ع # تدعصأ ةب يمصاعلا ىلإ نا الأ

 اهنف داز زو ثايبالا نكن

 رح ينأاكص ىد ا ىثتب دولا كليف قاتل امو

 كاذ فك و لاق يلعا ممتك اف لاق لاق امب الا كاقر لاق نا قلاط هتارما لاق لوقتام كليو لاق

 ل.عمسأ ا هللح رب صخش احا اَض كلملا كم 6ع قفطف رم كأي 2 نا دربلا اهب . تراس دق دقو ظ
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 نلعلا قدح ( ينايخأ) رصنلا 5 ا كلا تان نافل مقل ترإلا تامآلا ||
 ىدقاولا لاق لاق دهم ينأ نب 0 .ىم ينثدح لاق دمت نب فسوب ىمع انثدحا لاق يديزلا

 هلها يف ةئس مقيو 0 مهيزلا نب ةلي> ىلع ودغب كا نا نا ناك لاق اص نب دمع ىنثدحا |

 سانلا لذبأ وهو يحاصب 1 ن4 0 الا مخ يبأ نأ ثراا لع 7-0-0 لاقث
 يتلا ةنسلا يف تجر فن لاق ةلبح ىلا يعاطقنا نه فرد الل هيلع دفأ نأ ينم سني دقو فورحدل |

 نأ امكان ىل ناكو هيحاح ىل لاف اك دمدهل تاعدقو يرعاك :تمدق ىح ةمدملا امفمقأ ا

 كار رناو 0 هناق هيف عت ة:ناكاياف ةل.حزك دن ىح كعدبأل ع ثمود 0 كلملا ١ ا

 بنطأ رالف هنعكلاس ناواةر د يدتس الف هءلع ل ا 5 لا رناو كيف دهزأ هيف تعقو دق

 نع اا دشأ ةل.> ىنءبي كيحاس ناقهريغ 2 هر هركاذ حسا 4 ا هيلع ءانثلا تك

 اذاف ناس اذه سداو 0 اذه . ند نع كيحاص ناكلذو هب اللقح لق الفاغتدشأ يأ اذه

 داسدلاو مه ردلا ىلا . ال وةماعط 1 4. اء لق لحروهو 0 ااىلا كوعدي تا

 اف كاعد اذاو هو َو> كدب عضل اللف هماعط عضو اذاف 0-5 01 نآهياع كالا .ٍ

 نَعَو دالبلا ن 6 ءيناأسف هي 4 اع ا متلاقدب يف قرض اام 4 ا َت نكشف لاق ةباصالا صضعل 4م اءطن

 يت>هربخأ كلذ لل اف بورا كالت نه انئيب فيكو دوهي لاحر نءو زاجملاب ابيع ن عودا

 تو ع ةلح اعأ ت تقف ا 0 ريو هيلا كسا | دقق هل.>ح 1 ف لاَكو ةليح 1 ل ا

 ٌ هيل اءطلا ع ءادغلاب ينأف ءادكلا لاقمت هربع ىلا كلذ زاحو 356 5 6 ع ل 0 اف .

 ًاطيطخم د تا تي نا ندا ه2 دعب لاَقف راح ل>ر اذاو 06 هاك أ لك أف د هدأ

 5 | مهتمو ةبزع هال ناولأ اهف 5 قار ,انالا مل كك ريثك ءافدو ءاحو مأع ءطلا عفرم ريثك م اعطن ىف 5

 ماقو هوطأف برش و ملجأ مورلا ن 5 طنا و كل 1 انيس ىلع ا 1 0 ْ
| 
11 

 0 تارشاا اب ا أملؤ ثن 0 3 0 وه لاق ىحإ تي 08 تار لاف و ىلع قاسا

 0 5-2 0 2.4 نأ هيا يل لاقق ًديأ هدنع تقف هب ذاو هيف ارش ا

 نأ حب 9 ,هنافإ هياع مده َّ لدق 0 همودق د هب صلخو كافح ءاح وه اذاف ءاح أ

 أد 50 تان ناسبذ ىفب 1 310 لاق وه ندد ترف ندحأ مونلا نذالاو 3 كالا دعلا 0 7

 راشد ةئامسم# ل تعا كل 1 دق لاق لعف ىلهأ ىلا فارصنالا يفي نما 3ك كلملا ءر 1

 لحل د د>و ةغبانلا مدقو امضقف نالمحو 0 ا

 تنوَض : ١
 92 ي ريغ ب سد ىنه ىانلا ىلع * تحتصا ,ةبصماعلا ىلا نا الا

 2 ثدح هب 6 5 ماا # هل هرت>ا نو 3 يننم كاذ امو

 مرحتي لزي مل اءرص لواحو 5 ا اص لم اذ اك 0

 مبان ثدعلاب تدك َىح اعأ »# ىذلاويأتلا ثدحامىب لاز

 م اكنع ىلئاسلا باوج عجرب * ين 5 0 1

 و

 ا وا اطل وا خخ 0000 0 دبس ب

 تلي
 بيبا " ملا ١ 3 ااا < 7 9
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 اع ايس خي

0 

1 
 7 لآ يف نخ لاق لولا ٠ث لاقف مهانفأو هللا مهدابأف اكول“ اوناكاموق رك ذأ حر دل لاا

 0 قوط ك.قوطل مبسو ةياع ها ىلص هلا لوس عييت

 يالا ا هتدجونإو هلا اهعفداف اح هيدوعو ن نإ ملا لا كاوبلا# اف ارتي ىلا

 يب كلذ تاعفت 7 ينادحو كتيل ناس> لاقف هربق ىلع اهرحاف اندب ريناندلا هلم عدبأو هربق

 أ يريبزلا 5 لاق لاق رب زلا انثدح لاق ءالعلا ينأ نب يرد( لرغاد

 يدلا راطلاو نيمالاب تءاح يتلا ةير راها عم هتسصق 0 ذ م ةليج ل هب ثثعا يذلا لوسرلا لاق:

 ايوان تما رشعم ةيقب ن. ةنفج نبا نإ * ناسح لوق رك ذو ايف كم

 / دبع لاق لاق ةمش نب رمي انسوح لاق نزعل منغ عنب يح هي يلوي دكو كا اذا ل را وبأ

 رت رع 5 لجر هدنع اذاف هيلع ت تلح دو مي 2 ةبواعم ي4>و يدا زقلاةدعيسم نبا هللا|

 2 لع باع لجر انأ لاق هللا دعاي تنأ 0 ٠ تاقف هس رعلاب ىنءاكف هساح نود بهذ نه'

 ىلع .هتيقلأف ءزاد ىف هتيبأ تف رصنأاو فرصنا اء ف ينقلاف يل زيم ىلا ترج آَذ : ا مهمالا نب ةليح نأ

 ٌْ تحاتي :نايح نشل هنانغل ناتنيق هدنعو هءارش

 ظ نالوا بناخل يناوملاف © سأر تين ىلا مساج افع دق ظ
 | ديك حبش 2-5-5905 ناسح لمقام لاق مث ىلع لق 0-5 نم اتعرف املف تايبالا را

 | نا يل ينإ كبحاص 0 مث هيلا اي يلإ اهمفدق رانيد فلاب اعدق ىلع دق

 ظ ةنرق نيرشعو انلزانم تناك اهناف هينألا ييطعي لاق هيلع د نع تكشام لق تلق لاق هلأ تجر

 | ةيواعم ىلع تمدق املق غلب 1 "تلق لاق انَرا وج نحو انتعامج ضرب و ءاكسو اير اد م را

 | لاف تام دق هدح وف كلذ هيطعي ةيواعم هيلا 9 زجأف كانا ىلا ا كنأ تددو لاق

 أ ديلولا انأأي تاقف تام تيقلف م سو هياغ 7 ىلد هللا لوسر دحسم تاذدف ةنيدملا ا ْ

 | يلا لسرأام لاق ايت يتمنأ كملع امو تلق كعمام تاه لاق مالسلا كيلع أرقي ةلح 5-6

 ظ اد لاق نونا قاده 9 ) قرح ) لاملا هيلا تعفدف لاق "يش ةعمو الاطق مالسلاب

 م ا ولاق ةئيدملا 9 نع ةننخ يع.صالا 9 نإ نمحرلا دبع ينأدح لاق سم نب هللا ديع

 ظ هربق ىلع بايثلا هذه طساف 0 ا تا لاقو ءادكو 15 ةبانسم لا ىلا ةلح '

 ايم يندحو كنأ تددول لاقف هريخأف ًايح هدجوف ءاخ

| 
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 م7 يباغالا نم رابخ الا 0 قام ةيسل 0

 سس وس

 اهنم يطسولاب لمر طيسبو فيقح فضا بيرعل ءاّنغلاو مهبالا نب ةلبخل رعشلا ةسننلا تايبالا
 هه

 هس ور

 موال مع وابا مهدغإ 5 د رمثنعم ةيش نم هنفد نبا نا
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 نينفي نماديعب نقف ينبرطا ىراوحاللاق مث ةلبح سار ىلع طقس الا 'ىث هيلع يتب اه ظ
 لوألا داعرلا يف قا ايو ©: ينقال ةاصع رد هل ٠
 لوالازارطلانء فونالا مث * مهباسحا ةيركهوجولا ضيب ظ

 ليقملا داوسلا نع نولاسال * مدهمالك عاف يت> نوشغي

 نينغي نءفدباف يتندز لاق مث بر طو ريثتساو لهتساف

 ن نان اف لومولا يطلق نيك هه ناجع د رادلا
 م  ناغو لئاق ينتم ر فصلا ةبافمءاح مشط

 ناودلا روصقلاف ءاك فان رادف سالب ن“ تايرااف د

 #* نامزالا بقامآ قو رادلاي ةفح لآل ياغم كاد

 0 3 ءظنب دن الو لاف حصفلا اند دق ناعرملا ةنركحا اعارس

 تانرشلا لاتتع ىف الو ْخ * هصااو ريفاقلاب نال م

 ىناكمو:يدعتمجاتلا ىذ دنع # انكم اتح كانه ىنارا دق

 ةعب رفلا نا. رعشاذهو قدمد قانك اب انكلم يف انلزانم هذه لاقنال تلق لزانملا هذه فرعتا لاقف

 لق ندلا ريك رصنلا رورضم هبااما تلق ملسو هيلع هللا ىلع هللا لوسر عاش كمان ني ناس

 ينمهنر وأو ناسح ىىلا اذه عفدأ لاقف جايدلا ند باونا ةسضحو رائد 1 هّتناف تاه ةيراحاب '

 هلوق ناش ناثن اونمادنع نءضوف : ينكبا را لاق من ىف تدباف اهاثم ىلع د 3 مالسلا |

 ررض اط تريد ول اهف ناكامو « ةمطاراع نم فارشالا ت

 رولا ةحدمملا نيملا اب تحبو © ةوخحو حاد اف ينفن
 ريل لاقيذلا لوقلاىلا تهدر يتلو قيلت 0 3

 د ا قرا رمال هدب ضاخلا يعرأ ينتيلابو
 رمصبلاو عمسلا هاذ يعوق سلاحا * ةثيعم قدا ع اشلاب يل تيل ايو

 اماف تفرصناو هياع تءاس مث ؤاؤالا ان د1 لك كوخ ةعومد 1 هيف تيكبو ىب من |

 تار وا اقذ اه ب ىلا اطوا نم ةصقلا هيلع تصصقف ةلدحو 00 رع حر نعتمد

 حرس لبق هتراجم تحير اف ةقاس , اهارتشا ةيناف لجست هللا كب لاق مأ ت هاب برشي ةلبح
 ناسح ىلا ثعبو اهناه لاقف جا تارا ةسمحو راند ةنامسج ناسح 2 حرس تن اق ًائش كعم

 ىضر رم لاقث ةئفح د عاورأ دحال ينا نإ نمْؤملا ا لاقو مفاد يف َر> هدئاق هدوقي لقأف

 لوقي وهو هنع فرصلاف ةنودع كانأو َظ مغر ىلع هنم كل ىلاعتو كرات هللا عزت دق هنع هللا

 مولا معؤابا مهذغي مل # رشعم ةيش نم ةئفح نبا نإ

 مورا م رص هنو هدا ءآش سل

 مومذملا ةيطع ضمك الإ يب وديع هان الو لف وجعا ىلعمإ

 موطرثعا نم نر ىتدو 0 ياحي برّ امويه 3
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 رح اف رم ىلا ذا نعام راق واف هلاك نلاخأ يتح هوعد لاقف هبادكا هيلعي.”وف يثدملا همطلف

 نمالا اال لاق وا الا را م 0 لاق هلثم كب لعفف العف هب تاعف كنا لاقف

 جروس ضدةنضامقلاب نارقلا لز 118 كاقءالك ابرد نمو ءانيز جلس نا 1
 تايبالاركذو * ةمطل راع نمفارشالا ريصنم * لاقو مدن مث رصنتف مورلا ضرألخدو هعم نع
 دعا أ مق دازو

 هبلاو عملات هاذ يسوق سلاجأ « ةسشيمم يندأ مأ كاب ىل تلا
 ردا طر مح دقو # هعلرشش نم هب اوناداع ندا 3#

 عوجرلاىلا هاعدفهيلا ثعب يلوأمل ةيواعم نأ هف دازو هلثم ناسح ىلا هب ه>و اهف هريذ ىقإ ا

 ادعت ن أ هل ادي هع هللا ىضر نشا" ع لع ١ لو يبآف اهرسع 1 وفلا عاطقأ هدعوو مالسالا ىلا

 1 ا نب ةمادِح وهو هبادكأ ن* الحر هيلا هوو مالسالا ىلاو نعو لح هللا ىلا هوعدي لقره ىلا

 كارل ١ مواسالا يوت ين لك ىلا نانا نع تانك قرا هلا نا اط ىادفا

 لاك ال لاف انني د ىف اغار اننا يذلا اذه كمع 00 000 لاق -فارصنالا لوسرلا

 باب راملام رورسسلاو ن-لاو ةحولا نم تيار هناب ىلا تيونا اماف هيلا تمجوتف لجرلا لاق هقلاف
 ا وهاذإو هفصو نس>أ الام ريواصتلا نم هيفو مظع وع ىف وه اذإ هيلع تاذدأ املف هلثم لقره

 0 د ا ل عه اذاو بهذ نك ا ربزاوق نم ريرس لع نما

 اق حولي 4 0 هنأ ند هند نيد : 00 هب ل.ة:ساق هبع ادع أ دقو

 00 0 00 0 كا ا :و مال || در 0 ا 3

 نة
 هياعيلسوهترك 3 نإ 31 لع هللا لص ى ينل يف وف لدعأ ا ةليح لاق اذه نعى لثَو 5

 0 ىاناانع ىنلاس مب هيلع تلج ام الودت كلام كريضل مل كباةترهط اذإ كن | اذعاي لاق مْ

 كموقىلاعوحرلانم كء:ءامتلقف هج ف قرات ا ا لعءج مث رم نعلا ؤسلا يف

 عجر 4 فرسان معز 2 أ مهعدمو س ةنب ثءشالادب رادق تاقناكدق يذلادعبأ لاقمالسالاو

 مرخالا + تابقأيتح ةب 51 ناك اهفرضحي ىلوفهسأر ىلع مالغرل ًاموأمت يلم. انندختق مالسألا ىلإ
 نا وذ يام عض وف هيد تنعي يئامأ عض وف تهدأ مناوي ' يحو تءضوف لاحرلا ا, المح

 هم برق تهذ نع قيلكب اع انغركاناغا ل را ترياوايراوف تاناو حلا

 مح دمقف ىلحلا يف نرسكتي راوح رشعب الا ترعش طل رو مالغ ىلا أموأ من اددع اسمح

 يثولان ماع لولا 0-5 انأاذاف ا نم ةسوسو تءمس من هلام نغ نسجو هنع نَع
3 

 0 0 افاو هلاهش نع نتدحو اهننع نع ءس#+ دعقف لاو 3

 درو ءام هذ ماح ير.سلا ىفو اءهةدس ماو و اطلخ دق رينعو كسم هيف ماح يف يملا هذب ىفو ند" وَ

 0 ا
 تتاهب ماح يف هتَقلاف هت رح أ مث هنطإو هر يطو ه.>انح نيب كعمتف درولا ءاميف رئاظلا ت تقلأف

 ا

 هلل ىلد 0 نا. تاقؤ كلام لاف هنع ترد تعذل " وهاذ اف هنأ م“ ىد

 ر ضشوفر ذر مع ةلب> جان ىلع طقف راطف هير 5 | بش تن ةي كل رطال 010000066 ريثعلاو
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 85و هول يرسا هل قاطأو مو> دميلف ةعب رفلا نبا لدمو كولملا ىلع نئياف اذه لثع كلف س1 ظ

 «ناف ًارمش رذنما نيبو ينيب ةلضافملا لمجساو رمح هل لاقف لاقو اذه وحن ةصقلا هذه (يباكلا نا
 لاقف ريسا 6

 رك ذا تدطا كساقر) © رديت الا . نأ :كمو
 راكتملا نم ريح كك و # ههحو نم نيا كلاذو

 رمل ل را نا كسلا دمك ندد رجلا ككارشا و
 ينادشلا (ورهع 9 لاق) حد اذهوناسحل اهلبق ىذلا عجيسلاو تايبالا هذه نأ ين هدادلا د ذ ا

 يفهنذأتسي هنع هللا در رد 0 نك ناو يامل يالا نإ ةلج لس 10

 لعزناك اذا ّى> ناسغو كع نم هيب لا نم ناي ىف هيا جرذف ردع هل نذاف هيلع مودقلا

 ١ ثعبو هلاءقتساب سانلا ا هب 1 هللا ناوضر ردع رسسف همودش هملعت ريع ىلا بتك نيتلح م

 ةدوقعم لوخلااوكرو ريرااو حالما اوافق ةباصا لجر ينام هل.> 0 كار 1 هل '

 ا لخدو هن لح يشو ةبرام اطرق هيفو هحاب هلح سدلو هضفلاو تهذلا دئالاق ا انذأ ا

 0 ىلا 0 أملف هنز 5 هيلا رظند تدحرذو تجحربت الا رتل اع الو رك اع "6 0 هنيدملا | :

 ناكو تلا فوط وه ايف ةليج هعم جرد ج آلا رم دار ا رام 4 اع ذا ةيلملاو هب بحرأ ا

 ىرازفلا فنا مشيف هدب ةلبح عفرف لحناف ةرازف ىنب نم لجر هرازا "يطو ذا مسولاب اروهتم ا

 هنأ نيم وما ربمأب .؛ لاق اذهام لاَقف ءاناق ةليح ىلا ثعف هياع هللا نود ع اع يدعتساف ا

 اال ل دا دف رع هل لاقف ييسلب الع ني تيرضل ةكلا مرح لولو ىرازأ لح دمعت ا

 ريم اي لاذ فك و لاق تامفاك كفن مثيب سم لاقيف منصتاذام ةلبج لاق كنم هديقأنأاماو لح رلا يضر أ
 ةلمح لاق ةيفاعلاو ىتدلاالا يب هلضش تساف هاياو كعمج مالسالا نا لاق كملءاناو ة ةقوس وهو نينم *وملا ]

 كنافاذه كنع عد رءع لاق ةياهاجلا يف يف“ .نعأ مالسالا يف نو نيئماوملا ريحا لح ل :

 1 1 دق كال كَمْ تن رمد ترم: نا لاق 2 اذا لاق كا 3 ا لحرلا ضر ممن م

 35 ممتحا دقو م هه قالو ده عكر ظانانأ لاق 0 نفذ © فدا هلمح ىأر الف كالت تدديرا 5 ا

 1 2< ل نذأ اوتسأ املف ةتف مهني نوكم تدك ى ا 1 اذه يحو اذه يحج نم روك بار

 5 يصوذكم تديبصاف ماك !| يلا هل>اورو هلي ةلمح ليش اودهو نيالا ان اذإ سالف

7 
 : 0 دو ب ظلستلا قا د دم وقنم لجر ةناهبجح يف لمح مأش ١ يلا يهمنا اءاف عقالب مهنم ظ

 : ثيح هعطقأو مظع حوتفلا نم حت ا نطو 6 كالذي لقمه زميف هم وق واوهأ رصتق لقرع ىلإ |

 نبا ركذو ) 36 1 1120 دكه ةراهسإو همدان نه هلءحو ءاشام لزتلا ن نذ ه8 يرح أو ءاش |

 3 هب اونأو هس اا د ناسع تديوف ةمطا مة مطل ةليح ارا نظفوا ىو دال نا( ى اكلا ||

 1 البلا بأن يبرأ اهب انريأ امف ( زاك نيرصرلا 0 ذأ 71 ريذحا قاب 000

 لها رج يلا ىف هلع هلا ىكضر رم لغ مدق ةلبح نأ هيبأ ن ءويذج ةلاحتلا ني دمحم نأ هنع ا

 ةل.> 0 هيلع در ىندملا تسبق مالك ةنيدملا ل م ل>ر نيبو هد يرجو 00 0 ١ ظ



 د

 انسب بحادلل تلقف هللا ىلع لودولا صاتعاف 0 نع ورم لع كيودف تلم قب ناسح لاق

 ١ ع تلح هيلع تاخ دف. يل نذاف 5 تماش نأ مل اهاك ن علا 0-0 5 كيخا نإ د“ ١

 و ةعبرفلا نبااي يىل لاقف هراسإ نع سلاح وهو ةديع نب ة.ةاعو هنيي نع سلاح وهو ةغباتلا

 ْ ' فاعأ ينافر ثلا لإ جاتحا 0 ةلصب كلا ثعان ينلاذ جرا ناْسَع 0 تقر

 ' لوقتنأ انسحال هللاو تنأو قدحيضف كتح.ضخو كاحذفشب نأ ة.قاعو ةغباألا نيعيسلا نيذه كيلع ٍ

 بساتسلا موي ناحيرلاب نو. * مع ارح بط لاولا قاقد

 ' انلعف دق الاقف كيع ينامه دقالا كلل قل امذ تاقف كلم ىلإ كاذ لاقف هنم دبال تاقو تفأف ْ

 تاأثناف ةعب رفلا نبااب تاه ثرحلا نب ور لاف

 )١( لموحف عيصللاف يناو 1 نيب * لاَ م مأ رادلا مسر كأسأ

 م ولع لوقو 3 تديبلا رطاش تح 0 هعضو» نعل> زب ث را نا ورمع لَو 0 لاَقف

 هلت اه ةعبرقلا نبااي 0 ادا ترس دق ينلا ةرانم لا هللاو هذه موا ذنم هب يناللعي امال رعشلا |

 ظ يف ىلع كل لاق مْ كلذ هت .طعأف ريناد ةرسشع دا لك ىف ىلا َغَو 0 رائد. فلا لف

 ١ احابص مأأ آلا لاق ةغبانلا ماقق عودجتسملا ءانث'ا تاهف دايزايمف لاقف ةغبانلا ىلع لف مت اهلثم 0

 ١ كءامح محلاو كوكو بر 5 كوادف يا دلاوو كواطو ضرالاو كؤاطغ ءامسلا كراماا كالملا اهي .

 ا كرابد ماو و. كراعش لقملاو كناوخا لو امل نادل انام ءاكملاو

 ”كيتاطت ةيحلو كءرايط ءاديلاو واف نولاو كؤادر قدصلاو كداسو ريلاو كؤاشغ راقولاو ءاء"

 لضفأو : كانا ءاب آلا ري>و ادا دادجالا فرش 12 كا ل مركأو كتيالع ءالملاو
 اني نآعلا رديفاو كلثوم الا: حو كلاوخأ ل ىرسأ )و كماسعأ ما ءءالا '

 د راد تارادلا حي 1 و كها 5 اال تدعاو كلتا نب ناينلا ىل اعأو كتاهمأ ت اههالا 3 ١

 رواحو ككم كسلا مالو كيقناع عرضالا فااح دق كساب سايللا عفراو كمنادح قئادللا'

 راوخلاو كليدانم بصعلاو كفاح نيحللاو كنا دجعلا كدسح معلا بحاصو كيئارت ربذعلا

 فاوشالاو .كحارتدص راكالاو :كبارتخ موظيرتلاو كواَذَع ثاذالاو كتسمادا ديذلاو كفامط

 كداسح ةيولأ عم نالذخلاو كئاولب طوتم 7-2 كئادعأ ةحاب رفالو تكا ناو كفسانت

 رصنلا شو كالدع سانلا يف راسو كدهشم مهناخ٠ مزهو كبضغ كودع حطحط دق كلءف ربلاو

 كقارطاو كظ قاروالاو كز.ر ةاودلاو: كؤاطع ىهذلا كرفظ ادق عراوق نكسو كركذ

 كلامثلو .ههحو نم ريخ كنفقل هللاوف ىمالا رذلا كرذاشإأ كؤامعا ة ة>و>-ص.راثد فلاو

 ةمالك نه ريخ كتمدصلو هباود نه ريذ كءوطخلو 0 نه ريخ كم الو هنيع نه ريخ

 ىركش كلذ نهرتساو يوق يراسأ يل بهف د وقأ نمار كيمدتو 21 نم -نيخب كمالو

 ىلع ةمئاق تناك ةيراج ىلا هسار ورمع مقرف نائدع تاورس نه اناو ناطحق فانك نم كاف

 ناسللا 7 هّلاَو ةيحيعملا ريغ داصااب وه ليقو رحيبلا رئازد ئنف هريز> رغص“ عيضبلا )00(
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 - د6 مهلا نب ةلبجو ناسح رابخأ اع -

 أ لاق ةمك رع انيدح الق ابل د ند ىجرإلا لا دعا يدع“ |

 ! نب ناسح لاق لاق 5 َنَع ن وثجاملا ين ففسوب ينادح لاو ئوقزلا هللا دنع نب نوره ينادح
 هالجر هنع نءو هدب نيب تساحف يل داق هدم دقو قاما مس الا نب , ةل. ع ا

 امو هغبانلا وهو هف عأف اذه طاح اقف نيده فر لاقت هف عأال لدحر 00 نعو نا. ريفض

 دشش نأ تت نامل اي ب دك اهم دش سا :تلشتلاف ةد.ع نب ةمقلع وهف لاق هف عا الاف اذه 1

 ةغبانلا هدشنأف لاق كاذف تلق تكس ل نأ تتش ناو تدشن[ فدع '
 ١ وكلاء يطب هيسافأ ليلو © بصأت ةممأت مول يباك 5

 دمناف دعنا ةعقلما لاك 2 ىبدن بهذف لاق |

 تدشم ناح رع ب انعهلا ديس © بو رطناس+لا ىف ب باق كب اديط ظ

 كي تكشف 00 امدع دشن نأتئش نان آلا معا ا لاف لا يندن بهذف ا

 هيدعتاف تادب لاق دعنا لجأل - تاقمل تددشنتف 5

 لوالا نامزلا ىف نا ا 0 ةباضع ردا هل 1 د

 لضفملا ميركلا ةيرام نبا ريق * مهيب ريق دنع ةفح دالوأ

 لدا قع 1 0 ”ك* مهلع صيربلا درو نم نوقسي
 لفلا داوسلا نع نولاسأل < مالك رب 1 ام ىقح نوشفإ

 ملطت 2271011 ٠١ :.
 لوالا ذار ااإ ٠ ند فو مشن دو ميباسحأ ة هعر " هوجولا ضي

 00 يح>او تبيح ط ةصقأ ةرمدسع و 0 10 يل ع 0 اممودنب تل هيدأ 56 00 لاو

 ا
 1 أ

 اا ممصوو لل 3 ةصقلا هذه قابلا 1 0 1 دقو ماع لك يف اندنع كل اذه ظ

 1 لاق ةياورلا هذه نم ةصقلاب علأو ةيماللا ةديصقلاب 4ةوحدمو جرعالاث رحلا 3 ور< هلاذف ا

 قفصل ىدرب يورو )١(



 222 رمي 8-
 « نم رشع ملارلا ءزملا وف

 000 نه م 2م )

 2 وا
 هيم ب“

12 0 2 8 

 ا د
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 4 هلاج هاو

 ىلاعت هللا ةمحر

 ممسسسلا ليسا يع

 تب حب ص صخب ع تبوح

 3 همزتلل هظوفحم هيشاو# ةعبط قومح 0

 ( نيماحتلاب رجساتلا رقما ناس يدشا د حاط ةرضخ
 2-2-2 بوح وم

 ي ةيوبدخلا ةناخس هكلاب ة هعدق ةهذخعاسن ىلع لب وق 8 5

 00 هد دن دن دندن نشف نشف نلت

 بمر و
 - ) يطيبقنشلا دما خيشلا ذاتسالا حسحصتم )

2 
 يحز سس ساس سما اس حم هس دس هم

 م

 لل رحل حل مزه هةر مزه يحد ما

28 
 مح و9 دج سنه ةيحلز هز ساه هزه ير

90 

2 9 0 



 + اع

 هل ينامدألا جرفلا يأ مامالل يناغألا ابكي ند ضع ثااثلا ءزل أ تسروف -

 ٍ ةفيدك

 هيسنو ةيدادحخلا نب سيق راخسا ١

 : هيلو ريق نبأ راخعلأ م

 هيةوتدوس لارا 11
 ' لاخلا نب ىلع رابخأ ب

 ْ فرلا دمحم رانا ١6

 هسن و لشلا يبأ ا "5

 0 راخأ "4

 هيسنو ريب زلا نب هللا دنع راخا ما

 هلو تيان راسا 7
 هيسأ وأي رقشالا 2 رلخا 6

 هءمسأو 2 نب سايعلا راخا 1

 هيلو درمت دام راخأ ا/»

 : همسأو ثدرح أ هم

 ه.سأو ريبزأأ نإ رفءح رابخأ ٠6

 ورح ضافم مل 5 1

 اهراخأو دفا را يد ك3 11
 ءريحو هسلو الخلا نب ةححا 5 د 4

 ثعش الا نب دمع ريخو ( ةمالس يأ ( اري 0 ١

 هريخو لفون نب ىدع يسأل 65

 هو تا [يوطلا ليقح و ض1 11 تل 55
 يف ( ىصاعلا ينأ نب مكملا نب نءرلا دبعو ناسح نب نمرلا دبع يأ ) اهريخ ركذ 4

 كلذ يف بيساو يحاول
 ةبابح رابخأ

 هيسنو ليفطلا ينأ رابخأ 9

 ه4 تق 1



 7 (1ة8) ا

 قحسا نب دملو ليق' فيفخ تايبالا نه
 نماثلاو عسبارلا نم ل وأ ليقنا علرب نب
 كلاب لوالا- قف نأ :سافطا 55

 نش هقفاوو .ليقث فريفخ

 يف دعم نأ 2-2 0

 ؛ارلاو يناثلاو لوالا

 رصنبلاب الوأ القت



 ا ا ا

50 

 | نتيرق نمةيتقةثب لاق هببأنع يما للا دنع وبأ ىنثدح لاق يأ ىنثدح قحسأ نب دام لاقو
 ةريحو يه وو صرف 4. دعو نإ !١وط ل اق ذا راعشالا وك داحالا نورد ان 010 0

 ١ لاق ا عا ولا 4 سلخ 4 اإ_سف هتيشم يف رط# وهو ام ىدمرا دق

 بلاطي ا 06 ىلع 4 هعيش نم 0 هدع هللا ى د هللا 00 باحأ 37 خيش رعشلا ا مآ -

 ا أ كاقأ نمو اولاق مهيعاشو هموق ديس ناكو مالسالاو ةيلها الا د كردأ ةّيأو 5 مالسلا هياع أ

 ىنغل مفدا 3 * ةلثاو نب سماع ليفطلا 1 كلذ ناق'اندغن ا ١كتدف 02 ديع ابأأي ْ

 عزاون يوحم جاوزالا نم ندو 5 ةيقح تشع دقو ًا>يش ين وعدبأ ا

 . اعدق ع هيف نأ ىلع لدبي ربا اذهو اذه ند 0 ءانع طق اعوام 5 مولا برطف أ

 | ناوملاو كرم زل يطا ني 6 نانو ترقفأ راثلا ن

 ىناودلا روصقلاف . ءاك ايرادق سالب ن مآ تاب رقلاف ا

 نانو فرصت ق-فر * ادلا يف هنفح ل 5 هاد ْ

 نايهرلاو سيسقلا ءاعدر _# ,دلا كلذ يف حيسملات اولد 0

 اذهو يطسولا ىر# يف ةبابسلاب لوا ليقت فيفذ عولب نب نين ءانغلاو تباث نب ناحل رعشلا ١

 : رع نعل كلوا 8
1 1 

 سس عرض :

 ظ )4 00 ف ت- >حوو ( هك هم دش 3 ناكو اهراتحمو يناغالا رودص نم توصلا ْ

 | قاحلا نممث ردصلا نم تجرخأأ * نامئترفقأ رادلا نا * نينح نيف يتلا ةحيصلالاق هلم
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 ْ انكسمو افيض [ يفلح هاند 3 ةنعرم هللا كاديع لاري الو 2
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 نب دمحا نع يحلطلا هللا دع نب ةحلط ن يم ريكا اذه 8 دقو توع داك يف -ح ىف

 مه دنع ةئقتنغف ةملو ىلا يعد ليفالا أ 9 مهارإ

 انمي ةده ىنكر كلذ دهو * ايعشناو ا

 ايدو يلناك لكو تيسل نمنف © اد اهانأ ال ة ةيمس ىنباو

 0 قرا 0( 53 ههحو ىلع طقس تح كيو ليفط هاه 0 لوشو جشني كل

 ابالا ىف ولوو نحت طلال 0 3 ليفطلا ينأ ربي هيبأ نع دامح انثدح لاق
 جا ام ءرملا ءاكب درب نلف « هبتيلب ءزر ناك ازع كلماف

 ايعاو حان ام اذا ءاكبلا الإ * هرك ذننم ًانيزحيفشي سيلو
 ايدك يذلا ينأ, نأ ةلاحم الو « اهكلاس تنك اليبستكلسذاف
 ابعت م شيعلايف انب تالظالو * عبش الو ير نم كنطبل ا

 11 17 كلل انا الا دلل دع لل ا ال 12 1212 721032 0273# 76 9 717 16192110-21700 لاا سس حمس تس سمسا



652 
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 رم تادا_سوناشو لووك

 اتعاولا تح سما عاعش ناك

 ومتاهذ امإ حيرلا رومنوروع

 ةيارو ىلا امس ومهراعش 2#
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 كلذ يف ليفطلا وبا لاقف |

 بوصم هريس كف نا ٍ

 مافن 7 تكلا د ا

 0 صالد ىلع

 ليفطلابأ تووهس لاق ةفم ا نب ر طف نع 7 نب ه1 0 ْ
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 | يبأ نع ء ينئادملا انئدح لاق ثرحلا ن ا ا يع نإ هللا دع( ينرخأ )|
 نبا هسيح ماشلا ن م ةيفنخلا نب دمحم عجر اس 1 لاق قحاسه نب لقوت نب كاللا دبع نع فن

 ندعوا يت>ةلثاو نب ارقام أ ين ركلات 0 هلا جرخف مراع نحس يف ريبزلا

 ١ كمال راسا نأ بءصم هيخأ ىلا رييزاا نبأ بت كف ةوجددكاو ءورتجت مراع

 ىحي هل لاق, اريغص هلا ًانباو ليفطلا يبا 2 ليفطلا ما نويف جرذاو م بعصم جراف |

 3 توء_صم ىلا يفاق نب

 ردا همع وذا لاك »#

 بضق, قأ ور وذ تفيكلا يفو د

 ْن مخ يف حن هد لاَ مضاعوأ' ين 7-00 لاق 4 هيش نإ رم 0 لاق 00 ,زدلا كيع 3 دمحأ (قربخا) ؛

 لاقو د نا لق ل هسفن يم رو ة رصتقلا 2 راتلا 0 ليفطلا 3 ناك لاقشلا هي ى 06

 | ريسكت نمف هللا مب تركت د هنود لح لق يالا از 3 ْ

 يح لاق نامل ةفادش ف هللا دبع نب لما »انج لاق عكو تفاح نإ( ينريذا ١

 لخ دلاقءاطع نع رج نا نع ىلا يسم ْن ملس نعحضأاونب يسع ينثدح لاق ناسغنب لضفملا َ

 3 ي ريغةعب ثلا نم مقمل كلوقي ل

 هرساك مهسلا رم 59 0 هب يف ريس #2 ادداو ا كلا ْق أمهس ت تا حو

 ةيواعم مهل لاق لطابلا لوقنال هّللاو اذا اولاق كبحاص يف تلقام ىف اولاقام ينع اولئس اوناكول ْ
 كلوش يذلا وه ةيواعم لاق مث نولوقت قأاالو هللاو ال

 ٍْ أ ليفطلابأاب ةيواعم لاقف سرلج مألأو عاش ل اذه ماو |ولاق هوان عا هناسلل ةيواعم لاقف |

 لاقف هناا يدسالا هعزذ ماقو لاق رش نم مهدعل الو ري مه سعأام لاقذ مهثر أ ْ

 ّْ كلذل جرذ ن 3

 1 لاق يزارلاد. محن دم امدح لاق 5 ةيش 0 امدح لاق. يهودا زيرعلا ديع نبدأ (ينربخأ) |

 ي

 در اما نمر ف ا حي ديو عبس ا ا دس يمنح

 تيفو و



 )وه١ا(

 لوا. ف.فخ ميهاربال ءانغلاو مو هلاو هياع هللا ىلد هللال وسر تحاص ليفطلا قا رعشلا

 هريغو ورم نع يلعسولاب

 5 هيساو ليف || يبأ 1 1-0

 قا'اركب ن تنل دعس نب ىدج نب سمح نب رباح نب ورمع نب هللا دبع نب ةلثاو نب ىماع وه

 هللا ىلد هللا 0 هحص هلو 00 رضم نب سانلا نب ةردنسو ةعرد يسلم 1 ديع
| 

 0 خا و وفم لا نا ناكو اضيا هنع ىورو مال 0

 تلفآو ل يتح هعم ناكو ديبع يلانب رات عم مالسلا امهماع يلع نب نيسحلا مدب ايلاط جرخ من ظ

 يجن راوسا ب فيسولا 25 3 ا لاق لو ا كب دا 0 كلذ دعلا اًضيا و 0

 35 رخا) 4 عد ع ىرأ 0 34 58 1 7 3 عادولا هدع> يف 8 و هيلع هلل ص

 بأ ٠ نع دوبر> نب فورءم نع مداع ونا انثدح لاق ىئانزلا | د لاق ىديزملا ساعلا نب دمحم

 نسحلانب ٠ لضفلا 1 لاق يف ريصلا هللا كف بعون 2 ينادح) ندححلا ليش مهِف دازو هلع ليفطلا

 98 مالسلا هيلع ًايلع تءمس لاق ليفطلا ينأ نع يقريصلا ماسب نع ميعنوبأ انثدح لاق يرصلا
 تاب رالف لاق حابرلا لاق 1 تايراذلاام لاَقف ءا وكلا 30 ينودقش نأ ليو ينولس لاقف

 نيذلانف لاق ةكمالملا لاق !سعأ ت امقلاف لاق باحسلا لاق ارق ل لاق نفسلا لاق ار

 0 ود ناكاش لاق موز وذ و ا ود ا 9 ند 5 د اللا اد رقك لا 5 4ودل | وادب

 ا نعالا 75 زق نلع .ةيادع كد ب ضيسأب هل ط0 اندوعا دخ نادل 5 اعل أ امن

 7-3 دامح نع يك نإ نيسحلا 1 هلم مكيفو ت تأ ل هن رو لع ةبرض 0 ثعل م

 َلَضقَأ يدق 1 ماذ نإ 0 لاق قا رءلا ىلع ناك نيح ناوىم نع 0 خغلب لاق ةبأ نع

 ليفطلا ينأ هع ءصق فا هنأ 5 هتلاق رعش د

 عئاون ىوحن جلوزالا نم ند * ةهرب تشع دقو ًاخيش قوعدلا ظ

 0 ه؟ىعاشلوقيندشنأ 5 جاجحلاهل لاقولاق مكئارعش ريشا اذهتقدص ريشا هل لاش

 ورعءم لا ىو || ىلجملا يسبع نب دمحأ (يف ”د>) هر 0 اًةفائم هللا هزتاق لاقف هدشنأف ايش

 ةيش نإ رم - لاق يأ 2 لاق محا لس نب رمصأ نب نيسأا ان . ليو لاق 0 ينأنإب ١

 هيلا ا 3 نكي مل هرما ةيواءمل ماقتسا امل لوب يجحاتلا ميذج نبا ل ع

 38 لنج هياط لل يتح .هل تفاعلي و هيساكي ةلز لفةلئاو ب ريما قيفاعلا قارا ءاقل ن

 اذه أذه ن , نوفر لأ + ةبواعم 1 لاف هءم ر ثنو صا ءأان 8 هيلع لذخدو ةيلهاملا رمأ نع

 كناكب نم غاب اه لاق ىدوم مأ بح لاق ىلعا كبح غابام ليفطلا انأأي لاق مث نا ينأ ليلَخأ

 ا نأةب واعم لاق ريصق> 2 وكشأوللا ىلاو 000 ثلاو يلكشلا زوحملا ءاكب لاق يلع |
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 اهعم جرخو عطن يف تح رح ع امفدو 0 ىف مهل نذأ ى > كيدي نيب ةفيح تراص دق

 رب *؟ لاقاك هللاو تأ لاق تنئد ا.لف اهربق ىلع ساح َقَح ماكتيال

 داحالاب ال كنع وان سأيلابق # ايصلاعديو أب اقلاكنعليناف

 دغ وأمويلا ةماخ اذه كلج نم * لئاق وهف ِ 0
 ىنادح لاق رم ينثدح كاف كح تا ىلا نف ٍه َىَح ةليل ةرشع سمح الإ ماقا اه

 |١ 4 ا - نع 5 0 هلح نب مهاربإ نع هد هنأ نع عسب رلأ نب 0 10 لاق يبدوملا قدحسا

 هنقدب براض وهو ةاعأو هز د تاعدف ديزي | ملع عزدف ةبامح تنام لاق كلملا دبع نب ةءاسم

 لاَمو ىلا تفنلا هبل ىلا خاف م ينءاكيام هردص ىلع

 داحتلاآل كَ واس سأيلاف »2 ايصلا عدو أس هذلا كلذ علت

 ار 2 - اتوب لاق همايأ ضعيف ا | اع 8 لاق #2 كله مث و نيعب رأ 0 هدب لخدمأ

 0 مايأةنال غل“ ام ءأأ قاتش اهنأ ينئادملا ىور دقو * ارتدي او عج ٍِش انيدح ريصت ليقف املا

 ا هل ليقف احسف ًاريغت ريغ دقو 1 نع هل فشثكو تشد نعبَس نا نم دب ال لاف اهانإ ظ

 هءاحف اهوحر >أ مويلا امم 0 طوق 5 : رام لاَقؤ راح دق 5 0 : الأ هللا قا ْنيئمْؤملا

 تكاددش دك ركف فرصناو اهوتفدو كلذ نع ه ءرلاذأ د هب اولازي مم ا هو>وو ةملسم

 0 سايعلا ن ء قافثلا هلل | كَ هعنب نككرللا دبع ينادحو قدسا ( لاق ) امئاح ا ةدق تام

 ةاللصلا كر 5 ان لاقو عر نأيف ة ا هلكت هب ا.> ىلع ةالصلا دار ا كالملا دع لإ درو

 اهيلع ىلصص نم مأو ةماسم فرصنا سانلا يش اذا قح ةءاسم ىض.و ديزب فاختتف اهبلع -
 ىلا يأ عم تح رخ لاق نيم زلا نب ةورع نبهللا دبع نع نامع نأ قيضْف ع نع ريبزلا ( يورو١

 الو عزولا ع نم بوكرلا ديزي عطتسإمل تح ا ةيانح تنام اءاف كلما دنعنب ديزي رو

 ةملسم هل لاقف اهع اا | ءاع 1 ا لاق تائد املف لاحرلا باقر ىلع ريثم ىلع 0 يذلا

 الإ ةبايح دع سانلل نذأب مف .ىزلا اهاراو دقو ءامالا نم ع يه امنا نيئمؤملا ل هللا كنديشن

 دار تا ملوهللا م كهحر اوزيحأ ىجحامجلا لاقّو> سانلا لودد مكسأام هللا وذ لاق ةدحاو ع

 لاق قدا ردع لاق ةيهئوت رع دح لاق رابع نب هللا دنع ىدحأ يق رخأ) 0 نا

 ةيريوح مضف ًاديدش اع زح ديزي اماع عز> ةبابح تنام امل لاق ىناثلا ثري وحلا ينأ ن 0

 عضوم ا اذه اط لاق ذا هرصصق يف رودي اموب وه انيق هسنؤتو هيدحم تناكف هللا | 0 تناك اط

 تاثمتف هنف انك ىذلا

 يئ رفق ةلظعم ىووهم نم لزانم # ى ل بصلا مارا انزح كك

 تام يت> ةبابح اهب .ركذتي همم ةيريوجلا كلت لزت ل مث تومي داك يتح يكف

0 
 عزاوت يو جاوزالا نه :نهو © 0 ا يتنوعدبأ

 عئاقولا هندي 3ك "ىلع *- تعبان د نينس نه فاز تاو

 ان ل مخلب هج هيو 1 1//تب )لا باب[ + ولا



 ( ا1ؤأل)

 ةردح غءوشادخ 31 دل# ن ءيفأ ىف 1000 داح لاقو يطسولا ير قف ةبامسلاب لقت فيفذ 1 ظ

 هلوق وهو حو 6 مومو 0 ةبابح نأ |

 *# امئارت ام از ذأ تاباقسااو 1 . نه ديلا ندحأ ام د

 رق عج ن هني هللا دلع نب ةيواعم رابطلا نب غن تلف موسما ان تيار>لح لافز ديرب براق |

 اذكل كيلا ثمب امنا ةبابح هيلا تلسرأ مدق املف هيلا له كاحضلا نب نمحرلا دبع يلا هيف بتكف |
 لع 0 لاقفهتننغ يذلا 0 هينغأ يح انرط نروظتالف هياع تاخد اذاف أو 3 ظ

 تءطوق كنم أءيف نيماح اا اماثم ا عضوو زخ ةيسفزط ىلع وهو ديزي هب اعدف يف
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 ع اك تلقؤ مسا 3 م لاه هب وأاعم ىدب نيب ىرخذالاو دبي ىدب نم 2 إ

 داوسلا كلذ تنغ امافتنةفهب امحم اعدق كلذ لثم ل هحنر عوف هب هاش ناكف هلثم عئصاف جملا |

 هل صاف لاق اسوالا ىئءا يوالاب ن دولا يدانور رود ماقو ةقفأ 3 ىلع ايسر ةداسولا ة كي ١ وأعم دج

 ساو نب ليفوسأ ) 0 ١ رائد 51 ةساك اهنا. 07 4-0 وع نأ يلا تاعفد ةدع تزل ظ

 لها ما لاق مث برطف ديزي يدي نيب اموي تنغ ةبامح نا .ةيدظ ن ع ركب يفلأ دع سرا فرعا لاق |

 فيم اءلف ا هل يف ب ءكف كلذ هظافن ينعأ يذلا ا نر يف“ برطا طق تيار ظ

 هع 0 ا و هد ُّى يهدر اذ داق ّ هلاخ داب ما هريخ | |

 كاذكن ءاأ دع دعل رادالو * اناريح 8 ادغ طش ْ

 ا ديري َكَدِعَّصِق 1 زاا دالوا اب قيرخلا حيصل لدحو هت قرحأف ةعوشلا ىلع هسفن ىلا ىدح بثوف ظ

 ّنآَددرو هيامحةءلصوو راثد فلا هلصوو ءاداوتلا ل طعنا سانلا برطال اذه نا ي رءعأ لاقو :

 كيع نب ديزي ناك قحسا لاق لاق ة 4س 34 رم ا! ةنهسلا سال نب ليمعيسأ ( ينريخا )هندملا|

 ناكف ةئسوم تناكو فوع م | ىعد ٠ لاو ةئاط ةيتؤمفيلا 0 ةفالألا هيلا يذش ١ نأ لق كلملا ظ

 اهلع رات

ٍ 
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 رادلا هب قاغت ان نا هتيطم حرس ًاماخ خا يس

 راج هرتو نم 'يرمالكل ينا © مكتنعانم او راويىلااوريس

 تاقف نسلاب الا املع نمطت نا ردقت لف اهنع تذخا تناكدقو ةبادخل امو. ديزي اهرك ذف

 دش ازو# 0 نمو ازو# #2 اهحو فوع مأ الا باقلا ىنأ

 يف كلام توص ينينغ لوقي برشلل اهمم ساج اذاناكف كلام تلاقف ءانغلا اذهنل لاقو كحضف
 دم |نب هللادنع ىنثدح لاق ةبشنإ ر< ىنثدح لاق رامع نبهللا ديءعنب دمحا ( ينربخا ) فوع ما

 دير لزن لاق يدزألا ملاغوبأأ يف :دح لاق يلمؤملا ركب ين نب رمع ينثدح لاق ىودعلا ثرحلا نبأ

 ليال 9 موب ة ةشدع دحأل وفدتال 0 اومنز لاَ ةباح هعمو ماشلاب سأر تدس كلما دنع نإ

 0 الو'ىشب ينو ريالف َدْعَّناَك اذإ همم: 2 كلذ ب رع اس اهردك الإ

 ىتح انالث اهفديال ماقأف تاق امم هم تقرشف ةنامر تاك اذ نالك أي اب ايتأف ةباحو وه الخو

 1 ولافو عنصيام هيلع اوباعوهّشدصو هتبارق ووذ كلذىلع هدئامف اهفشريو اهمشي وهو تنّسناو تريغت
١ 

 يملا اال يايا اا ااا 0

 صشع تزل ب نعال 5 ) ش 0



 ظ

 د وو حو ا
2 7 7 
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 د4 توملا اذه هنا يح

 ا نوعرسي نيطسافب # ىلوح ةناثك ىف ن قاح

 اتت نأ يئاوذ ص مول:ال # ىلع يبشمتارزا 0

 دامح (لاق ٠ قحسا نعرصنيلا ير يف رصتلاب لق” يناث حرس نإ ؛ال ءانغلاو تايق رفاه دق نبال رعشلا

 تناكوءاتللا يف اممم ةمدقتملا ةمالس تناك الاق ةءانع نب يوكو ينثادملا نع 3 :ةدح قحسا نبا

 ا 5 كميو ةماللس ابل تلاقف املع تءفرت ديزي دنع ترظح اماف نيعلا كلتن املا ر اه ةباح

 ري ىلازت ناف ةمالس نم هابا كح ناطق ماكحأ يذخ كل ةلي> لوق تسنأ مياعتلا قو ءانغلا

 يلاامل تداعاف تهركت "يد يلا تدعال لاو يليلخاب تقدص تلاق اهلتؤم اعترمأ ناكو كل تيقبام
0 . 

 (لاج ز" يتلا ىل نت نأ تأ ام لاو ال تلاقبثال اهنعا نأ نيم. لاق:ءالاد رظننا تلاقف كلام
 كنبلا لوقت سانلا عد نم ىلافهلل لوقتف ريطا:اهل لاق ديزي ب رطو َتَدغ اذا ةبانح تناكو ينئادلا

 لاقف ةسلاح ةبانح امون ديزي يارذ ينئادملا لاق ارهد اهدعن ةمالد تداعو ةبانح تنامو هو

 نإ بوبأ يف 3-0 لاق ة ةيش نإ 2 دع لاو سأ 0 نا ليعمسأ ) ين ربخأ ( ءأ ل هللأو

 ديزب ىلا تراص اماف زاححلاب اه اع لذ ديو ةبايح فرعي ناك ”يراقلا ىراضنإلا قذيلا نا ةياع

 ةريزحأو ديزل هن ر 5 ف امينتبو أهأو رعأ ص رعد !م ١ ملأ ملا جرخ هدنع اع عشرأو كلا دنع نإ

 ا ىلا اهف بهذ دق هف رمش شرف ىلع وهو هيلع تلح لف ةلأ ديزي يناعدف لاق هن هنود نسحم

 دما اي ةبامح تلاقو 00 || درف تءاسف هود يهو ةعش رد 0 شرف ىلع ةبايح اذاو ةييد ند

 قل تراغ- :ذ تأ رقق"ةبااح ارقأ ةئاضع ىلا ت تلاقو تساجف سولبْلاب ىلا تراس أو ىلأ اذه نينمؤملا

 عرس نأ توديف تعقل اك هنغنا ىلا تراس نا موا ريم ثدى هب َ هبأ ت ملف 8 0 هعومد

 دصقم باقلا مئاه نن كديهد بصل ند

 يف هل>داف اننهدم ذخا كوبا ان عنصام نب رالا ةبايحاي لاقف ىد هتلخداف هيدخاف هذخ نأ ةبايح

 راثيد ةئامب يلرماف هدنع نم توعرذع مت هيلا هللاو هحوحا ام نينمؤملا وبما اي تلاقق هك

 د _صقم باقلا ماه # د.صم بصل ند

 دروب دار قش © يملا دوو قنا
 ىدوع فخدقل كديعب كرا آل يف ولو

 دقدق سمر 0000 2# ةبرن 0 0

 570 مديل س ةنلا لأ لع نأ ل



 (أةؤ)

 + دلاىلاجرأ ديزل 1 | اموكاطلا و لد رف كب ىل رآ 35 كلو كا يف :
 ع 3 و ا

 م هلوا يذلا كيعم هانغ يذلا توصلا 0 جو ٠

 ا
 كك وص * مدنعيبيثو شأو نإ نع اي اف #

 القملا ىلوملا ٌسِشلا تدحخ نأو © الهيلا كرثا ناس اقاي ىلذأي ملا ظ

 الزغلا 8 ةفرب هقوف تلح ©« اعز م ضارلا وام نع لخا ]
 الهم هل ىلوشت نا همك اأو ن دنع يف يثوشاو نا م اف

 الهسالو ابيرق ال حزحزت اناقل * اندنع كدوب شاو يشو و5 ش

 المح 0 »+ اناصو كندي ىدذلاب اللهسو ااهأف

 | ىلإ نب 0 ) 0 ) حيحعصلا نس لو حرس 7 ىلإ تسل لق“ 3 هيقو دع 0 0

 كلملا دءع نب ديزي امو هب أمح تنكر 1و ةيظ ينادح لاق ريب زلا ينادح لاق ملا ظ

 علس بون نمو اهسورل © (ءاج نحال 2 1

 هنك اس تلاق اميرو هبحاص تدرا امنا تدرا هايا سيل هب عئصا امو

 م7 .تودلا ذه ةبسن' وت

 عاس بون نهو اهيؤرل ل عا بحال ينأأ كرمعل

١ 
 ا

 ظ
 تااقار>> ار>> كلا ا تت نكل يبا 1 ف ا كالام 075 لاق ادم 000 3 مْ ا ]

0 

 ا
 ظ هي

 يهدي رن وكت نا ىدذال #4 يناو قىيعا_مرقب رقت

  2عج ةأدغتاحباسلا ىدبأو د ايادطاو 0 بري

 ١ ىو يريص نمىلا حام «ساعالا قاثلا لع
 لاق ديزينا ةسظ ين ”دحوربب زلا (كاق“) هبانغن م هيث كش آل ام يطسولاب ليقث فيفخ ديعل ءاتغلا"

 ةيايح هّنعو هش  يفام بصل و 4ف 856 3-9 اهاف قدصل قام قلع 1 ةمالسو بايخ

 ابوك رلان وعرم د نيط ب :* يلو هناك تن“ قاع

 يلوأ 0 لاَ تب , افاه ريغ يلطا لاق اطامو يلا 2 : نفي ا تلاقف ىمكتحا لاَقف 4ةيسقن يفام تدباصاف

  95ءاحف أ ر الا نيرثال ب .ح اهل تلاقف اهظعأ ا اهامو اهم ٠ ا و دبز,

  0يفر اربخأ 0ىالوم تك قو 3ك َُن الأ 3 ا مطخاو ة مارك مم :| ء1كي تأ دك !امِف امكحي اهانأ ةعبل )

 لاقو ةصقلاهذه وع ينءاد دملا ن ء قدحسا يف ”د> لاق ةمش نب ر 2 انثدح لاق زيزعلا دمع نب دا

 هيعالأ | عاق ئعزجال اهل تلاقف ةمالس تءعزدف اف

 نمَتسح فى 26. هسوسسلاس
2-2-1 

 بجبال تسل ليلي لاس يايا اال ااا
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 ارردلا يليق يطيح »نإ ديس رادلا علا
 انزال نا لماع راو ورلد اك كذا لحام اذا

 ْ : 7 ا :
 ادع ن دحا (ىربحإ )ره لاير ىف ةناسكلا كواأ لش كيفح زر نبال ءاملاو زير نعشلا

 ١ لاقف ةنيدملا مدق نيح صوح الا ىلع قدزرفلا لزن لاق ةيش نب رمع انثدح لاق يره وما زيزملا ا

 هتنغف ةندملاب ةئيق ىلإ هب يخذ٠و كال كلذ لاق ءانغو ءالطو ءاوش لاق يهشنااه صوخدالا هل ا
 ا

 أ
 ١ رايدلا 4.طاق بكل تحا # ينا كسلا رايدلا 2 الأ

 ظ اراطت-افياق عدص او>اهف# ينونزحيل نونعاظلا دا أ
 ار دا لاتف ملا انه نا يرد اهوا لاق. اهساماو راسل نع ةرانما را فاورتلا كاف ١

 وه٠4ال-وةبامحة ف تةلتح يذلا توصلا نا ناسحن اصيور دقو هردش ةقر ىلا يفا وهش 3 َ

 ا ارد ءواوق تايد تكره ف تقطا :اذإ الد اط ىرتو
 1 ا امط لاقف ديزي يد, نيب توصلا اذه ْق افا اها ىدع ميطا نع هيبأ نع دامح كلذ رمد

 ١ اذكهيرخالا تلاقو هتذحأ اذكع ءذهتااقف ءاتذخأ هنمو ديما توصلاو اكفالتخا ءاج نيأ نم |
 0 0 : : ا
 | قاب 0 هيلا هلم هسعاب ةئدملاب هلماع ىلإ 6 دعإ يح ديعمو امتلت>ا دق ديزب لاقف هذخا ا

 آد ١] نع هلام ١ هيلا دعت لد املق ناس نب :طاص كاق شاع نب رك وأ ه5 د ام لثم ريخلا ا

 لاقفهانغف ينغي ا ه سم أ 05لو ا

 1 الاهم هل ىلو كا 00 "لاق ؟دنع يف ي*و شاو نإ نع انف

 / لاقو تنءف ىغ ةبانك لاقف اممب ضقاف كل تود ىف اتفلتحا نيتاه نإ لاق ُ براطو هنتسحتساف ا

 / باوصلان ا مممتل كنا ةيعافلا نبااي هللاو ةمالس تلاقف ةبابحتلاق امباوصلا لاقو تنغف ينغ ةمالسل ا
 ا

 1 كحديضف هاضرو هاوه ت.ءماف ةبابح كلل ليقف نينم وما ريما دنع 2 ا كأم ككل و تاقام
 0 2 ١ ١

 1 يرطلا كدا حيصاو صقريو رادلا يق رودي ماقو ةياو ىلع أه ريصف ةداسو دخاو برطو ديزي
 بلل ا 3 . 9 3 ع(

 , ادعم ماو ارعشلاقو هساحيىف سا محو < اهاك رادلا راديت> نانح راطيب دنع لاطرا ةعبرأ ا

 : وهو 0 هق ينغل نا ّْ

 رطواوك اركذىوسداؤفال ام * رطملا اهعبر ىتسأ هبابح غابأ
 رهسلاو سفنلا موءمفاوسعوأ # مركذت كمل.ا مل يبىتراس نإ

 : ةبذاد رح نبا معو ةبايل هيف ةعيضلا نا 5 هريغو ربا يف قحسا 3 اذكهبرطو هك << نأف ٍإ

 لء.ص# ريغ ىلع ةر لق ةعنصلايف ءافلخلا نيب ىلاوي نإ دارا اممإو 53 د م سيلوديزمل هيف ةعيصلا نأ :

 ١ هاجم م رم مث يناص و وينايكو نيّيبلا نيذهيف هتينغ امل ديزي رنسق ديعملاق ديعمل هنا حيحصلاو

 َ تو كترذع دقيلا ىلا تثعبو ةبام> فاطلا تق.سدق ةمالس فاطلا اذافهتلزنا ىذلاىلزنم ىلإ تفرصنا

1 
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 ا

 ظ
 دي

 هن ل ل ا ا
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 ادنلا حفني هلظ يعازخ يرو *# تدب دقو دابكسملا 5 ذناك ظ

 ناك ام اش روظأ هريملو هر و هلم برطي ناك يذلا هردقبارشلا نم هيف دفعا ديزي برطف

 هتاغف هيرطا دنع ةلمقت
 ادلع ناو زنا يلغ دقف * ادلتي نأ مويلا هلت ال الأ

 ادهنف اخاخ نولتحي سيداكا © ىرا نا رقوملاب ءاحر ترظن

 ادصقمناك نمعافبالا عفندقو * عفاب ضرالا نمزشن يفت فوأف

 راطسب يف كمسلاو ىونلاب نخدلا جرو رودب لء>و هدومت 32 هيرط برط اذه هتنغ املف

 ةمالس هتنغو لاق كيلا لاق سانلا عدن نمىلإ و تلاق ريطا نأ نيذأت م١ اه لاقو هتلح ق قشو نانج

 ةديصقلا» ذه نم

 ادديت ام عماج تيل لوق لهو * تيفصا ءامما تيلايالا تلقف
 ادريملا بارمثلا يداصلا يبتشي اك * اهءاقل يوهاو اهاوهأل يناو
 ادد_حم الإ دادزب امو ىلبأف * اصلا ناس يف جبح ةقالع

 ادمعملا ءالملا ظيقلا يف نتسا اذا © اهبارس لاخم مالعاو بووس ©
 ًاضيا اهنم ةيامح هتنغو لاق

 اديماو الك كلاب هل ترقا * يذلاو بسني نيح شيرق ميرك

 ادغ هفاعضا فاعضا نم لح ناو #2 عنامب ن الا ةيم ءالع سلو

 ادوعت ام ىلع يرجي ىده ماما * هلا دخلا يف للملا دالت ناعا
 اديسشم دحم نايثب انروا دقو # هماو هيبأ نم دحمي يدرت 0# ٠

 تلاق رعشلا اذه لوس نمو لاق تنا تلاق اذه شيرق نم نهو ةبامحاي كحيو ديزي اه لاقف

 هينغت تعفدنا مث اف هيلع هثانث قاب نيئم'وملا ريما ممسيلف ةمالس تلاقو نينمؤملاريماي صوحالا

 ادلخلا ت :كل ًاناسنإ سانلا نم :* ادلخع لاملاو دولا لذي ناك واو

 ادرغو مالا راط ام كامعنل * اركاش تشع ا. كفنا ال مسقاف

 تورتما وأ ين *دح لاق دعا نب ىلع ينثدح لاق ةي_ث نبرمع انثدح لاق ليمسأ ) 9 (

 ديعم توص يف اتفلت>ا نالت باتا شايع نيركب ينأ نع نع يرحل

 ارايدلا ةمطاف يل ب>| * ىإ دعس رايدلا يحال

 1 قيلماولا 0 دنع ةلزاملا 0 لاذ را هيلأ ثعل 5 لأسف هب ىف د.عم ىلا ديزي ثعبف

 وصلانأ معياهناو ةلزتءللالإ ىغتقام هللا و ةءالس تااقفةبامط ىذق ت ودلاهيلع اتضىعاملاف ةيايل

 5 0 ناعم توا دق لاق انيح لع هل نالت يف نينم'وملا ريم أ 1 نذبا نكلو تدئغام

 ةبايح نم زكأ
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 هيلع ما دق امع هاهنإو هظعب ديزي ىلع لّقأف ةنكل هف تاكو مهدنع ردق اذ ايناسار> 0

 دعل ينوون ناف“ هع 0 ىذلا مالا اذه كرضحا يناف ديزي هل لاقف بارشااو ءانغال عامسلا ن .

 بذاكينا نملعيفماكشن نا كاياف يتهوهع نم مع كنأ يراود ربخم ىناو تيهتا هرضحمو هولبت ام

 نينغ يح 1 0 معا خيشلاو نينغف نويا لع ولحد ص م ىمعل تسل كانإو

 لوفأ فيكف ينالع تقف * ع ةلع يي ل

 نوناديمبهيلا نقو هم سبيل هنأ نملعف فك الديري نك اذه ملا ينام مقال كاقو خيشلاب رطف

 1ع 16 اذو عدأ نآلا لوشام مع 2ءام دعب لاق مث م هنع دز نهزح> قدح ا هنبرمضيل

 رحن نب ديزي ل امدح لاق نلف نإ لسع د16 قرح ا:) هعدب ال

 أ لاما يف ةشاف ةبامح تناك لاق ةيوارلا داح نع "1 نع ةملس نب دمت نع يملسالا ىعازلا

 أ ىالوم كلذل تيصنو ىلع دروام ىلع كتفلختتسا دق اموي اه لاقف ًاةشاع اط ديزي ناكو نسحلاو

 ةَلمَجسا دف لانو | ملع بضخغف هتازع دق يناف تلاق كب 0 امايأ كعم مقال هي هفاختساو انالف

 | قالتنا كقو هل ا اعد اهرحم هلع لاطو زا 0 رأ املف اس اهدنع نم * حرخو هنيلز كو

 ْ 00 ل تاه دق قواحار ازا اهار / لاق 5 2 دا قاطناف ةبايح عيصل يش 0 اشااق

0 

 ١ ولك مهنم عمسي نآآ ينأو هلهأ كلملا دبع نب ديزي بالغ ا--1 لاق ريشا نب مساقلا نب ىلع ينثدح

 بلتسا مث ةعاس اهمعالف اهملا مداخلا قاطناف ىلع اب رك يتح اط للتحا كحيو لاقذ اهنساب بملت

 تف و رمد هتلزرع دق لوش غو بناوق ديرب ت زفر قاردع تاء جر >و اهعل نم

 ك1 رد هلع لحب يتح امايأ الاخ ايف كف يردال وهو ءالوو الود لق كنا

 اكتذغف هتلاقم عسل يو كال امقتسم | ذه ير مع تيدحتحاو سانلا حاوح تعض لاقو همالف

 ينيدرتنأالإ كيرا ديا كالتف لاقو برطف تانآلا ترك ذف « 1 مويلا هملتال الأ د« جرذ

 ىنثدح لاق قحسا يف ندح لاق يم ينثدح لاق لس سا 0 ) هيلع ناك ام ىلإ داعو كيلا 0

 'ةقياحلا هج ا دويكو رورظلا تر 0 ةماسم لاق لاق ناسح نب اص نع ىدع نب منيه

 لاقذ أ رعش كلذ يف لق صودحالل اتلاقف ةمالسو هب امح كالذ م غابو ءامالا هده عم كالزيميف تدعقو

 ادئقو نائشلا وذ هف مال ناو 8 ىبشت و نانا دألا شعلا امو

 ادعسأو ءاكلا ْ ا د نمو * ينءال ءاشنُف يده اد

 ادعوا بطلا يف عسل يأ رعالا ©« انما كطو كيغأ ناو ينإو
 انتاغ كعمل ردا رءارجح كف # ا هلاو ريالا نع ةاهرعت تك اذا

 هللا ةنعا ةحاسم ىلعف امادص امةدص لاقو ضرالا هسسارزن برمض اتغرف املفهيف ديزي اتنغف لاق

 ةديصقلاهذه نم هاتنغف اماه لاقف ديزي, برطف لاقهب ءاحام ىلعو

 ادس# نوللاىلعامنمقسعاذطن # اك هور ءارفس ام يدهعو

 ادد نأ نودام هم ىرح # اهةلخ لف ىلعالا ةفمفب#

 ادصح لتفلا عدم عانصنانع #* اه اكيلدج محالا تاجيدملا ف

 دلك وفا ين



 )١هة١(

 هتددر نأ هل 'تلاقو كلذ يفاناشا لوم نأ ضوحالا ىلا يباح ترا 121

 | ىف قحسإ لاق هل نذاف:داشذالا يف نذاتبناف ديرب ىلا صودألا لخدف رانيد: تنلا' كلت آر

 صوحالا لف هريذ
2-0-0 

 اع نأ هنو زحل ب بلغ دقف * 1 نأ وحلا هما اللا

 ادعساو ءاكلا يف يس ما نمو * ينمال ءاش نفيدو>ابصلا تيكب

 ادحوا 00 يا معال « ىنغلا ىلط ىف تدق ناو ينإو

 ادماح ر خصلا سب اي زمارح>نكف# يوبلامردتمو قثعت مل تنأ اذا
 ادنفو نانشلا وذ هيف مال ناو # يه ثتو نإتامالا شيعلا ف

 ىَريال ةممح ثكمو لاق ةبابط هنا لاقي نضر ركل لمر هفوءارهتلاب لوا لبق فش يالا

 , ةالصلا ىلا نينموملا ريما جرخ اذا اهيراوج ضعبل تلاق ةعججا مو ناك" اءاف اه وعدم الو: هياكل |

 هم لاقو 00 لوالا تيبلا تنغف اهدب ىف دوعلاو هتقلتف ا,ءاعا جورلا دارا املف ىنيدلعاف

 ينمآال نم هللا حقق هللاو تقدص لاقو ام ملا لدعف يهشن و 19 شيعلا امو # تنغ م < ىلع قتال

 ةمش نإ ردع ل لاقوةبأ مح ل داعو 4م غلو بارع اممم م اقاو سانلاب ىلصي نأ ة 4.أ مس ل مالعابب كيف ١

 اده لوق. نه اهل لاق مث هيف ن ناك ام دواعو هللا ةنءل ةماس» ىلعف هللاو تقدص ديزي 0

 هلوق اه | و | اهف 4ح> لم ةدارصق هدا 3 ” هرضحاف صوخحالا ف اق رعشلا

 مرص:مربغ اقوش ت# دقف دقوا * مذا ن م ءايلعلاب راثلا دقوماب ظ

 ظ هريغو نيد ن* خ رد فلا نيعبرأ ند 1 قدهيلا_ 5 كلر عفرا ديزي هل لاقف ةليوط صو

 ةاعلالا ف 00 ديزي ىلع صوحالا نذا نسا لب هربذ> يف بءصم لاقو اهب هل سماق

 08 ّقح بنو اهء.س املف تايبالا هذه .هدشناف هل نذا قي لزب ملف كتقو اذه سدل لاقف

 لثمي وهو ةبايح ىلع |

 ادنفو نائشلا وذ هيف مال ناو- *# ىهتشنتو نلت امالا شبعلا امو

 ا

 ١ اهبطعت راند فلا تلاق دا يلف صوخالا امندشنا ت تاس ١. لاقف نيئمؤملا 2 ا, كدرام تلاقف ظ

 راش ١١د فلا هاطعاق سوال

 م ءانغلا 000 0 اده َّق ف ةيسنل 0
: 7 

 «9 وص

 مرسم :مريعاق وش تم دقو دقاوأ 2 مضإ نم ءاماعلاب رانا دقوه اي 1

 مدسلا قشاعلا داؤف جي مايش * اهل ناق اهدا رانلا دقوم اب

 مق كو در سلاوب َْن ءيلعسوأا لوأ لق ف.قذ كم ال هاو صوخالل ر هللا

 لاقةيش نب رءع انثدح لاق ُريزعلا دبع نب دح ( قوحلا ( عماج نال رس ليقت فيقح هيف نا
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 قدصلاو رعأ او ىلا للعا * نمو عيفرلا بسلا ىذت يللا يف | :١

 وهواهارتشا ديزي نا ىرببزلا ييرحأو 5 (لاق' ةحاطتنب ةشئاع داخل يف كلذ حرش دقو

 مف دلاخ نب ثرحلا لاق ام جورخلا دار اذاكلف رمأ ١

 مرا ةدلب نعاولخ ىح لجان ما# مقس هب يدوادقو يمسح لس دق

 1 00 ارش هلاك دايو ع اهو ذأ نيع ايلا ياك نك

 مشلا ةلهس لاقت دور سمشلاك * اشر اهنا اهلا انينخ الا ِْ

 مركلاو مزال هانمءاسنلا ىلع * تقاخ ذا سانلا بر هللا اهلضف ا

 ا نانا ةكم لها نم نونغملا مهراعشا يف يعفو اوك ا ءشلا اهيف لاقو

 ْ ا هغاب وقارفلاةدش مولا كو انما و 00 انممه دقو انتلحر لبق اذه لاقف هعنشّتساف

 اميهوو ةينامعلاهب اسما ةدعش ام رشاف كلو :ىح :هءاق يف'كز ملو اهدرف كلذ يف ماكنت دق ناماس نأ أ

 نب لاهملا ةفافذ ونا ىنثدح لاق قحسإ ينادح لاق ةيش نب 1 اسد لاق رام نتا"( 0 :

 ل ا تهون لاق ديت 00 ووفر ناك نع كلملا دبع ١
 لوقتو ينذتو منرت اهم.سف رتسلا ءارو نم ماقف هيف يهىذلا تببلا ىلا امو ةداج رادع |

 انيقثلا امل ىلع يضقي داك * انيح كبح ديزي ايىل ناك ا
 | كاذ نكي ملو هب رت لا .أ لعق رادولا ىلع ةلبقم ةمحطضم اهدجوف رتسلا عفرف ريقساي ناك رعشلاو ا
 ةريبه نير اهب ينبتو ديزي ىلع ةبابح تباغ ىف ةئادملا ( لاق ) هم تكر>و اماع هسفن ىف هناك ا

 د.عنب ةملسم ا ىب نم ساب دسحو.ءاش تقو يأ يف ديزي ىلع لذي نك ى 8 0 ف |

 ادا نحمل جار ا 0 قا نا ةءاسم نأ اولاقو ديزي دنع هيف او> دقو هتيالو ىلع لع كلل

 نماقحا لخدي ' نينم مءوملا ريما نأ تملع دقو هتف>و هئسل ىش نع 5 نأ هشدعل نأ

 7 رعلا ةيالو يف ةريبه نبا لمعو هلزنع ىلع مزعو ديزيباق يف كلذ رقوف جار كا يف هم نعل |

 ناعزاتتي اناكوةوادع دلاخ نب عاقمقلا نيبو ةريمه نبا نيب ناكو كلذ يف هل تاءعف ةبامح لق ن

 لاقف ادغقارعلا بحاضل هنأ ةلزنم نيثم ا رم م ةريه ناكر دقت عاقمتلل ليقف ةادياعو

 0 مم نيكس يتب نم لدحر هناف غاب ناو هنأ عمراج !١ هايادهو لدللاب ةبانح ةرييه نبا قطب نمو |

 0 انثدد لاق ىرهؤلا زيزد 5 دبع نب دمحا ( انثدح ) املو يت- قارعلا ىف هل لمعت ةبايح |[

 0 انثدحو هدانسإ ظفحا ملو هتظفحف ثردحلا اذهب ثدح مهارإ نب ق>سإ تعمس لاق ةيش

 تءح دقو نامع نب بعص ٠ نع ي ربب زلا بعص انثدح لاق ريهز نب دما ىنثدح لاق عكو فااخ

 هيحرا .رمع راص اذاك لاقو زيزءاا دبع نب روع هبشتي نأ كلا دمع نب 0 دارا الا اءمتياور ا

 ع 1 عكو ةياور يف اذكه صوحالا يلا تاسزاف ةبايحب لع كلذ قدف'ىء.زغو لح هبرا |
 تيلو كنا هللاقوبرمشلاوءانغاا ىلع حاملالا ىف همولي ديزي. ىلع لبقا ةماس» نا رك ذ هناف ةيش نب |
 كباس دوفولاو رو.الا يف رظالا نع ةمالا هذهب تلغاشت دقو هلدعو زيزعلا دبع نب رم بقع ||

 و كتريقلا كرت مهو هل ء.دعاو هللاو تقل لاقف مع لفاغ ت ناو نودعيصا تامالظلا بادصاو ا

-_ 
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 اننمأؤ نزح لوط 5 اواو ني> ينوثر وأ
 ىلإ ت زامع املف ديزي ةيراح ةبابح يه اذإو هانلاسف اهعم ل ل>رجر# بهذ اذ انين يتحابرسف لاق

 (ينربخأ) هرد فلا مهرد فلا انم دحاو لك يطعي نأ ةئدملا يلاوىلإ 0 ان هيلا ديزب

 اذه ىورو ينئادملا 3 قحشإ يندم لاق ةش اور ع ا”دح لاق ,رامع نب هللا دييع نب دمحأ

 0 ةيلاعلا يم 2 تناك ةبايح نا من هربخحو ينأ ءادملا نع هسا 3 ء قحسا نب داح ربخلا

 1 نب هللا دنع تنب ةدعس جوزف ناماس هفالخ يف كلملا دمع نب ديزب مدقف هندملاب يملاوملا نم .

 كلذ لثم ىلع رفمج نب هللا دسع نب ىلع نب ذم تي ةنعرو راند فلآ نيرشع ىلع نامء نبا

 59 ناملس لوق ديزب غلبف هيلع نرجحال لاقف ناماس كلذ غلبف راثيد فلاب ةئاعلا يررشاو

 ارما ةدءس امرتشأ ديزي ىلو الف ةّشرفا هلع ن ه لحر كلذ دس اهارشا 3 م ةبامح يلو»

 هلم 7 ىب اسدلا نم كيلع ىتبب له هل تلاق اهدنع تلصح الف امرتشمو املاط دال هنأ تماعو

 تذخأ اهنا لاقيو هدنع ةدعس ردق مظعو ةبابح اهامسف كلل يهو يه هذه تلاقف ةيلاعلا عن لاقف
 جاححلام ا أ لقو ع اع اهرعض#او دهملا هالو ىف هدنع اهننال 'ىطوب نأ هل ام نأ لق مي

 مف ريبزاا رك ذ اذكه كلدب اط تفوف كلذ املع 50 هل اهعاتبا ىلا يه ديزر نب ديلولا ما

 د0 ةليعمسا ةدعس نأ معز نمو لاق همع نع هنع دمت نب نوره نع ىلع نب نسحلا هب انربخأ

 يتح هدنع ةدعس نا 9 اما لاذ هل خأ تنب دلاخ امخأ ىلا ديزي بط مينئادملا (لاق) العا

 هب راح هس 151الف يف وه انيفهيضرتس دلاخهيلع مدقق بضغف ديزي غابو ي هعآ تان ىلإ بطخ

 كنع يضرك نينم'وملا ريما تاكدق كل لوقتو ماللا كيلعأ رقت دوادما هل تلاقف اهمدخن ىف ةبانط
 هسأر مف رف ليا تر 5 هل ركذو ةبامح اها اهعم 0 دواد ما نم لاقف تغتلاف

 ىلا لسراو بضفف ديزي ىلا كاذ تكشف هب تل :يدسب ىنع اضرلا نأ اط يلوق كاقف ةبرراحخلا ىلا

 | هبانطا اوعلقو هطاطسفق اوملتقاف ناوعالا نم هعمنمف هب ةبانح لوسرمانا قد "يشب سب 0 دلاخ

 املاملاقف كسفنب تعندام اذه ةبابح لسر اولاق اذهام مكليو لاقف هباحصا ىلعو هيلع طقس تح

 نا بيبح نب سنوب نع مالس نب دمم ينثدحو قحسا (لاق) اهضغب اهاضر هيشاام هللا اهازخا

 ثرلا لاق اب جرخ املف رايد فال ةميراب ةلاغلا اهمسا ناكو ةباح يرتشا كلا دبع نب دير

 اهيف دلاخ نب

 قرشلا علطم كيلب اودغو * قلخلا نسحأب ريمالا نمظ
 قرؤ# قلو مامأ ودعت # اهب دا نرق ىلع ترم

 « هتحهه ر ومقملك تالظف

 * ام ريبعلا ق.ع ةيبظاب

 لاَمْفهَنب رطاو تدامتاف هدم. هن ينينغ اهل لاقف هنريذحأف ةئع اول انس ديزي غابو رعشلا يف ةبابح هتئغو

 ثرحلا تا ا هآور نم طاغاذه 9 هصالا حول (لاق) امتانغ دبح ن 2 ي رهعأ قحسا

 قمل دلو قرشا ف
 قا فاحم ناهصهدلا قع

 لوش هناا قلو م جرو ربي ا امل ةحاط تنب ةشئئاع يف اهلاق هلال دلاخ نب

 ( :رشع+ىلا دن قاعالاآ 9



 3 ٌْ ش ايناطد ا تنكح بج ىأف © ةوعد 0 فوواملا لطخالا هد

 .: ا اينال هسنع نيشاولا ةتلأو. »٠ ىدهدم موقلا دهشم هنع ج رفق

 1 تس وص
 0060 انيقتلا ام ىلع ىضقي داك © انيح كبح ريقساي ىل ناك

 ٍ ْ كيا يت معا متر قوأ 9 م ول م كا هللا ملم 0

 أ ىطسولب ليقع يناث اهنطو ناوىم نب كلملاددعنب ديزي يغش هتفاوانم 5 رمعل رمشلا

 ورم ع زو ىلع ولاب قاطع لوزأ لية فني ىلذهال ر ءكلا اذه يفو ديزيإب ربقسأي ناكم تلعجسو | ٍ

 ٍ أ اففح خورغ ناو يع ءرادال هيفو رمصتنلاب لوأ لة“ رجالا نط ل يمهاش ١١ لاقو رتل ها ةناب نإ

 ١ ظ ع نع يلعسولا 3 يف قاطم امهف يمرادلا نحو ليقت

0 
 أوحو انبم نإ لقو لامر تان 6 1 ةئيدللا هلا تادلو 3و 00 ةباح تناك ظ

 ! ءانغلا ةنسح ةفيرظ هجولا ةليمخ ةولح تناكو نييكملا قحال ىلا تما لب ليقو او اه>رخ

 قلي نعو دبعمو كلامو زر# نب او جرم نبا نع ءانفلا تلك دوملاب ةبراض توصلا ةييط

 | لحبر تناك ايها لقو ةبانح اهازتشأ ال ديزي اهامسف ةلاعلا ىعسل تاكو ءالملا ةزعو 1ْ

 أ قحسا نتادح لاق ةيش نب رمع انثدح لاق رامع نب هللا ديع نب دمحأ ( ينربخأ) اثيم نب فرعي
 لج

 | تلخد ًافانيم نبا ىعدي ل ىلع و ةيانح تناكؤ لاق ةصيق نب ماح يت”دسع لاق يلسوملا م غارب 1 نإ

 ينغتسو هاقلتنتو هب يجرب قد اهدمو ناسد هل رأز زآ يف كلا دبع .نب ديزب ىلع

 اهيئازت اهناز ذا تاي فهملاو ةكذم نه هلل ىيسأم

 امعاص بالاكل مانو ىانلا 000 اذا ةلمل ىنكنلاب

 اهك اركي غنم يسب « دسبأ اهب يزيأل هي ف

 | ينئادملا نع ا نع داج يورو اهارتشاديزب ىلوامدنعب ناك الق ةيايرفا ىلإ اهالوع اهب جرخح مث

 ا 1 دي ىل لاق لاق هيانوع سوأ يأ نب لسمسأ نع راكب نب رييزاا هاورو ىنيدملا ريزج َنغ

 |, مرا لوس نإ سبح ةيراح ةمالس ىرتشا يت َجَ ةفالزأعا نم تيتوأ اهب يضيع رام كلا دنع

 ْ لئاقلا لاق م اللا 1 لاق .هدئع 2 دا اءاف هل اًيريذاف 00 ةيكملا قحال ةيراح ةباحو

 رفاسالا تابالاب اتبع رقاك « يونا اهب ترقتسا واهامع تقلأف

 أ (ىنروخأ) ديزي تعيتبا ممءو ةنامر لال ةيابح تناك لاق ةيابع ني بويأ وبأ ينئدحو قدحسأ لاق

 | لاق راك نب ربو زلأ ين دح لاقي تايزلا كلا هلع نب ديم نب نو رع اند لاق ىلع نب ندحلا

 [بهءاذدر انجرخ لاك بشي يذ. لأ نم خدش ن نع ةيقام نبأ ن نع ةءلس نب دم ىنربخنأ

 0 : ينغتت يح اذإإ و ةيراح اف ةنق اذاقب ةأشيم ن نحو

 0اس انيمجار اولو مث * ضيخع نطب وكلم

/ 
1 

 مريب ل و يس يس سيسي يبس يس سيسي سم سس سس حبب يىبيبيبيبب)ب- حيييل

 لل | ا ٌ ا ْ أ إ ك7 سل ساااا7بتاااااااا7ب7ب7ب7ب7ب7ااب0بسالا مس سم رمصصسل سس ع ع صح مح م ممم اص يمال دع ل م اج صم اح سم
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 ا ع ا ا - كلذنيف 1 نبا ةلاقف ةسسما د.-الا هل ضرعؤ
 أ

 رقع“ نا ءانأ لايام ان موج نا رعشالاى ب غابأ

 عقانلا همد يف ارفتعم # هباساب هولي ثللاو #
 ا

 | غساشلابو ينادلا تدبلاب »+ وم وعدي وهو وا ذا

 ظ . عداصلا ةوف صون الو #  موعو كاع نمرلا عقريال

 يلا نبا لاقو ينارصناك ١ 0 لاق طق ري دسالا كليق د>ا اعدام .نأرما هل ت

 ْ ىلا. هوعذي ةمءاللا هيد.صقب, نيكسم هيلا بتكف هيلا رذتعاو ادحا اوال تنك ام نيكسم هل لاقو

 0ع ١ ..-..) اهلوأ يف لاقف ةرفانااوةرخافملا
| 

 لالظلاك الالاومالا امو د 9- تام باشلا نا الا

 لاب نم رلا يودي تمم :* "يع لكف باسلا لبي ناف
 5 لاقؤ ناسح نبأ هباحاف مم ينب رت ا اهبف رؤخش أادح ةليوط يو

 لآ رغدف دعا كادي هنوف نكس كح نا
 0 لاضنلا ىدلريظي رمع الو * م>ةلا لضانتلا ىلا توعد

 0 ةديبع وبا ( ين'دخل ) ذامد لاق ه امهني لضاتتلا عطقنا مث نيكسم ةديصق نم لوطا ىهو

 ليعج نب بكحص انعمو ةبواعم ةفاض ٍِق انك لاق قدزرفلا ينندح لاق يرمللا هب 4 وا ينندح

 ا ا ومباعو مكحلانب ني رادع تب دق ناسح نب 1 35 هل لاو ةيواعمنإ 4 هيذيذأف مر يباغتلا

 رو فاس هباسل ناك ه وحي ف لاس ا أئم مالع ىلع 08 00 و و هل 1 98

 نا ةد.عوب |لاق د م لاق ينعنت نا ىلع لاَقف ممماحبم هرصاو هاعدف لطخالا ل وه نه لاق

 | راصنالا ايفا يتلا هتديصق لطخالا لاقف لطخالا ىلع هلدف مهئاجهب هرمأو تك ىلا نذير
 | ةامعلا نا هنع كالد انور نم ةديبع ون دازو ريشا ن ثاععتلا ريو اهرب يضمو تي دقو

 درعا بااحو - رفغلاب ع نه *# لئثاو ةنبا باغت لئابق غابأ

 راهمح ل اك عارذ قو مقرلاك « نيب بلغت فونأ نيب مؤالاف

 هيف لاقف هوحعم نأ لطخالا هفاخخ لاق

 أن رعشنا ينب لابو ىلإ اش * ىنوجم نا ةعيرفلا ع. تبر

 رودحسلا نم نبي رع هملا ديد 3 نة راحنلا يي نم جْطأ

 هيلع اودعتساامل راصنالان ا ًاضيأ هربخيف ةديبع وبأ (لاق) هذ ىف ًائيش نيتببلا ن نيده ىلع دزي مو

 تلق دق ىنا هتقو نم ديزي يللا سدو هراجأ دق ديزي ينبا نوكي نأالا هناسل م 4 مط لاق ةبواعم

 ءابإ هتراجإ يف ةيواعم نب ديزي لاقف هراجأف هرجأف 00 تدل موقلل



 ا 60

 برضينأ انس ترعأكن | نينم'وملا 2 ايهل لاقف ةيواعم ىلع نامءنلا لخدف ةليوط ةديصق يهو

 لاقءاخأ برضي مو نانا نب :ترتكف ناو رض تل 3 لعش ٍض ةنأه هيام مكحلا ن نإ او ناسح ناأ

 د هل نأ هلع مس ةيواج يلا: تكف دعسلا كعك اع :لثك هللا 0 كا[ اكل ديرتف

 كح رخم ىلا ناسح نبا ىلاث»ب ناورم ىلعباتكلا مدق اماف ةل# ناسح نبا ىلا ثعإو ةبام هاخأ

 نبا لاقف هيلا رذتعاو كل برداتلا ليبس ىلعالا كيلا:ينه ناك اه ناكامو كدلاو لثم انا امئاو

 هيلا همحوفناوسم كلذ لوسرلا غاباف هنم لقت نأ ىناو هءاح دق 'ىثلالا اذه ىف هلادبام ناسح

 هءاج واهب عنصاام م لاق شهلا يفاهب يعرتو نينم'والا ريمأ ةل>“ هل ليقف شحلا يف اهب يمرف ةلحلا |[

 ناورا لوسرلا لاقف ثدح دق.ىمالالا لءفام لفي مل هنا تءلع دق لاقف ربا هو ربخاف هموق |إ

 نا هيلا اوماطي نا مهلا بلطو راصنالا ىلا ناورمم ثعبف كاخا مغ وفعي نا يبا دق اذه عنصتام

 نم صقن :ناسح نبا ىتاف نيسمح هبريضف هحرذاف موهاجاف هيلا اوءلطق فيعض هناف نيس هيرضب |

 0 امهوذأ تفيصام و نيس# هبرضل و هام كبرضا هل لاقف كلذ ند كرام يويال 36

 غلب وةنيدملاب عاش ئح مالكلا اذه لمدعف را برضنام فصت دنعلا برضنام ةهبرص اعاو دنع هنأ

 برق صتقاف لهف تكرت اهف انل ةجاحالهل لاقفذاسح نبا ناورم هاخا ينتاف هياع قثف مكحلا نبا

 مكحلا نباوحم نم را دلع لاقف ىرخا نيس مكحلا نإ

 رحافلاك هرعش دشنيو يذهب * 'ىرم | يفكر عش ضِإ رقدعو اذ عد

 ظ صالاك ميكنم ةيءأ ونيو  'هلسثم متساو اومكمع ناهئع

 : #* رباغلل ا *# 0 .ّ 0 5 (

 رهاقلا زيزعلايلا ليلذلا رظن * 2 2 ن ل رت

 مكحلا نبا لاقف

 داوس 0 هراع اثيمم 2# انزحناور موني ىتبادقل

 داك ينبا ةوعد يدانو نن ديشم يف 0-0

 ىدانت نأ 1 ةامحالا نكلو »* اح تيدا وأت ع وس ادقل

 نا قود نام ننال ةييع >> نإ دسأ ينب ند رعشالا يب دحأ عشاو أ ناعاف ةديمع 1 لاق ا

 لاقف ىصألا لكاب مهريعو هسار ىلع ناس> هابأ لطعملا نبا برعغب هربعو هاحبوف م ك1

 ءاطخلا كاما داق لذا ف ملس نم لطعملا نبانا

 ماءطلا ةبك اف تاطح | نفل 21 تاك أف يهخلا ىلا تدمع

 * ماح راحللاينب اي م دل مف لحي نيح راجال امو

 ماس ف رطلاو هتس أ يف يرخذاو »* ا رافم . راحلا لظب

 ا " ةندملا ند جرش هيلع لحو 6 هللأ أوعد مول بند الو ءاحمطأب راجتنلا : اي | مخ ملف لاق“

 ١ هسيظزبت 4في نوارروز يخبل يف "1



 ديصتملا نع انينغي رمتلاف *هديصة سيوف نملك ايزاكنم
 ددرتملاو غاولا يف مبالكك © مكمأو نوسقيو سانأ انا

 دنهم لكي مكعنك فررلاو * هوو بضل 5 انزَح
 مكمح لا نب ندحرلا درع لاقف ناضراقتي العشب ةئيدملا ىلا امج

 م رجح ضن 2 ىلوىدبنع * تبر.ذدق فعلا مأكم أل ثو

 مربلا راخ ىقيرودقلا يلغ « اموات اهاانذ دنع ثنأو

 اهف كوش قلا هب دبش هيلع ناسح نإ ن#رلا دبع اهضقنف

 مكملا ىب نعل ئاسف تض سعاذا * هتيطم يجز#لا بك أرلا 5
 :اوناوسنلا ىنعاوركف اورف © مهودعاوقال ذا نيلئاقلا

 محلا ينب ايكاشأ مينالا © كلل يملا عما نيهان مك

 مصتمم عابلا ريصق ليلذ الو « مكتريشعيف ضيفال لجر نع
 نادح نبأ لاقو

 ابانذأ سانلا عورف راصو لذ © هبزيزملاو ازيزع ليلذلا راص
 برأ سانل ومثنك قم عكف * كل نيببي قح سمتلللا
 اناسنأ رملا ميدق م 0 7 أولسواو رظن امثمكملط اوقاف

 اير ناسنالل رهدلل ساوب اي * رم داشيو ا كيسا نكن

 باطخلا ىنأ نع ةديبع 35 ) يناد>و ) ذامد لاق انوه أممي وك ذل ينعمال ةريثك ضئاقن امهلو

 وهو صاعلا نا دعس ىلا ةفيللا وهو ذئموي ةيوامم بتك ان>فاو ا.منيب يجحاهنلا رثك امل لاق

 | حدمامو ديمسل اقيدص ناسح نبأ ناكو لاق طوس ةنام امهم دحاو لك دلي نأ ةئيدملا ىلع هلماع
 اذخأ مدق املف ناورم ىلو مت امنع كسماف همت تا 00 ّ ءركف هريغ طق ادحأ

 ماشلابوهو ريش ن نامحألا يللا نابع نأ رةكف ءاخأ تودق مو طوس ةباح ةيرعل ناسح نا

 ةيواعم دنع ائكم اريك ناكو

 نامه هقار أ قيلخ + ٠ الات ا بلاعاىرعشتل
 نائسولا طقويو اموب سك © اغلاحبج ريدقف نأ .كتام ةبآ

 |وناك دوملا ىلعام.دقامأر رح و * انيوبأ ايساعو أارمع نا

 ناوه كيلع يرمأمأ باتكلا ةلق مأ كو لام م

 ناك رلا كاذب مكحانأو #* تضر قاسنا تانأ موي

 ناندحلا اهب يناروءا نم ه ىولي كم نبا نا اولاق مث

 ناندسحلا هب ىنأ اهف ة_مصلاودولا ا
 نانسلاالوانادءااضءيكوأ © ةانق ندلعاف عرلاما *
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 ءاحطا يف ناسح نبا هالعتسا امل هل اءضغو

 د هع دك ل ا

 00 ل ساو دب عع يراسل باح وأ رخل لف 23 0 ْ

 نب كر لش رف كلهأ يف كقفلح ناد نب نا هل 0 هل اطلاخم صاعلا يل نب مكحل | نبا

 ناس ن نبا لسرأف ىلا هأ دا ك.حأ امك ل لسرأ د تااق 0 كذب تر 0

 اهاخداف يئأرما تءاج هللاو نق ايل لاق 3 ةعاس اهعم د واق 1 د ىلا

 غقودقو ىابإ كح تثركذ كنا مكسحلا نب نم رلا دنع ىلا تلسراف هيأ سمعا 0 هع ىلا اند ظ

 تلاق ذا اهعم دعال هنأف ليقأ مث 3 ف مغ ةّمض ىلا مويلا جرخ دق ناسح نبا نإو يلق ىف كلذ ظ

 اماف هبأرضأ هيف ىذلا تدبلا هتلخداف كب رعشبال هنال تدبلا اذه لخداف ناسح نبا ءاح دق هل

 ينأ ةاور هده ةديبع وبأ لاق هيحاص - دحاو لكاعو اهيا رع كلا عقوو ةأولاب ن اغار

 ءوعدنو نحرلا دبع ىح تاك قانيح قا يع نا نوتمحزي مها نفرق اأو تراجنإلا باطلا

 مكحلا نبا ة سمعا لسارف ناح نا كلذ غلبو اهجوز نيو هنيب املاظفح كلذ يأ مش ىلا ١

 ناكف ناسح نادهلا ا كتعرض ثنا اذا كنا هل لشو مكحلا نإ كلذ غابو | محضف يي

 تعبو جرن اذكحو !ذك 0 ل علاطأ يتح ةرفس اوهلاع لاقف هلهأ مكجلا نبا ىمافا 0
 اكد راسب دق ناح ياةنأ و ع نبا عجرو لدغي 6 ءاط دا ىلا هنأما

 ناسح نا 0 ل 0 د يفاهفاخ هنأنخو هللأو م كا ا حتت

 انان تعضوق هتسلع 2 تلخ د ىح تانقاو تانبف ةعاس || ىلا ىلقاف ةقم يلق يف كل تعقو دق هنأ

 كح نم ةكلاه هللاو ينإ ت تلاق كنأش اف ىلا لاسرالا تززك أ ت :5دق اهل لاقف 0 ا

 يتلا يه اع .| معزو اه اع ىبأيو هيلا لح تناك دق اهنأ هملعإ نأ دا را عأو عسل امحوزو -

 دق اهل لاق اهحوز 5-5 هفالك نم غرف ام اف كلهأ يف كفا ناك قا نأ مكحلا نال ت

 اجرت امهنع جرخ دحاو ناكم يف امهمب> !ءلف ناسح نبا هيف ىذلا تيبلا اهلخدأو ينأرما 8
 ياكلا نب ماشه ن رع ربكب نبا انثدح لاق ينايرلا ينربخأ لاق ديرد نبا ( ىنربخأ ) هنأ ما لسا

 ينع بهذا مهللا لوقيو تيبلاب فوطي تحل انا نورا أ دل ص دا طعتنع
 22 ظ ديعهلاقو ناورم نع رعشلا بهذق هنم ذاعتساام كلاسأ يفا موللا لوي نمرلا دبع هو او رهشلا

 8 | جاع ءلأ بحس نأ يصاعلا نا كنعس ينبأ قحماو كلافع ٠ نع ثدح هنأف يلكلا ن ماشهامأو نمرلا

 ناس نبال مكحلا نبا لاق ناورم ةراخإ يف 0 لا ىلا !جرخ اهنا انهي

 كدا كا ضيع ع ةيطلق | أ كلب الك رجزأ

 ْ 11 دج باب لكما 3 تورم دلما د دل ىاكملا  نعر || ديمل اضعت |

 و ل فل >> ارحل

 111111 1 1 ] ] ] ]ز]ز] ز ] ]ز]ذ]|] | ز ] ] ]زة 0 1
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 ينأ نع ىنئادملا امدح لاق زارخلا ثرحلا نب دمحأ انمدح لاق ىديزيلا سابعلا نب دمم (انمثدح) '

 ىلع لحذف ديزي يضف ةيوانم تنعأب نابيح نا ندرلا تبع شالات كرالا 0 ن1 11
 لاقلاقلاقامو لاق يتعب بيش لاق ملو لاق ناسح نب نة رلا دبع لتقا ني:هؤملا يع لق ةيواعف ٠

 توريج يف ءاوثلا تالهو * نوزحلاك تبو ىليا لاط 0
 لوي هنا لاق هلنا ةدعن | هبز>و هلل لوط نم انيلع امو ينباي ةيواءم لاق :

 نونظلا تام يم ىلها نط <« قح ماشلاب تر.رغا كاذلف

 > لوي هنا لاق هلهأ نط نم ائيلع امو ينباي لاق ظ
 نونكمسرهوج نم تزيمصاوغلا ةْؤلْول لثم ءارهز يه ٌْ

 لوشي هإ لاق يف ءان قدص لاق

 نود مراكملا نم ءانسيف © امدح مل اميدنام اذاو

 وق نإ لاق كش ينباي قدص لاق

 نوثئسم رهرم قف ىرم اتكلم ةبقلا ىلا امترصاخ من 5

 ايام نادت أ لاقو كوخ من ينباي اذه لك الو لاق يرمدخ تلا اطر همم تذخأ مر ظ

 هلوق د اضن ْ

 نوطنق يف .ءاتشلا دح دنع * اهويصن للحأرم نم ةبق

 ىيمف. احراخ تنك ناو ب .* انلانمتلحد اذإ يراس نع

 نوناكلا ىلع احل ءالدض دا: ىدجلاو ةولآلاو دل لت
 نوير رلاو ناحرلاف تقع ه0 ترو ع ركل ل فر

 زواحتلاو ةلصلاب هفكن انكلو لتقلا نود ةبوقعلاو اذه يف لتقلا بحي سدل ىنباي لاق

 © ايلا رم تانبالا هذه قاع ةسنا) ظ
 بتيوص

 نوي صهو> نه تز.مصاوغلا ةواْوا ل اثم ءارهز ع ظ

 نود مراكملان م ءانس يف © اهدجم م اهي سنام اذإو

 أ

 َناوفصنب اضصشانت د لاق باد نلانع ىدع نا مئيطا رك ذو (حاطتلا نإ َبأتك نم تبلل

 ةيواعل سانلا لاَقف و يف اهرك ذيوو ةيواعم ةْان بيشي ل6 ا ناسح نب نمحرلا دنع نا

 4 0 تأ 1 يف لذدب ناكو هءاعدفو املف كلذربغب او نكلو اللاقف الاكن هتلمحول

 اف "يش ىا يف لاق كءلع ةيناع يرذالا يتنبا لاق م هدادحو هه>وب ةيلع َنكأَو ةعم' ريوس" لع

 ىانا كفو ولف املف اهدممو اهرك اذ انأ ةماركو ي ملا اهلف لاق اهايإ كطترتو ابن كتحادم لف

 نم لعو ءرماو يقال قا 18 اذاف * يذل ةيواعم 000 بيشنأ نا ير انك ذق أولا

 لعب ذك هنا سانلا رعت املي بشل هعدخ امنا هنا ا تنب هل سيل هنأ فرعي ناك |

 كلذ ل مف هنإ راصنالا ءاحم ىلع لطخالا ةيواع» نب ديزي.لمح: ىف لبق دقو-ةماثلا ر, ذا ىلوآلا
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 اذعىلا ىرت الأ نينمؤملاريمأأي لاقف ةيواعم ىلع لدف بضفف“ ةيواعم نب ديزي كلذ غلبف لاق
 ناسح نب نمحرلا دنع لاق وه نمو: لاق انثآنب ٍببشتيو انضارعان 6 ا لْغأ رم م جلعلا

 يح ل كلا دنقلا وذ نم ابن ا 00 نم ةبوقعلا تسيل ديزيإي لاقف لاقام هدشن و

 ملا ن مح را د.عاب لاق هيلع اوا> د املف هب 0 اومدق املف لاق يق 0 راض و مدقي

 فر أ يرعش هب فرشأ ا نأ تماع ولو ىل لاق نيئمؤملا 1 0 ةلمرب تشك كنأ ينغلبب

 01 ا 00 لاق اتح>ال ال نإ ون لاق دنع اه نع تن نيأو لاق هر 0

 ًاعيجح 5 نشا كلذ ف ةواعم و م ناك ان نو سارت مف لاق هش بذكف أ اعيمح امهب بيش

 ىلع كلذ نمؤملا ا 0 0 لات راصنالا جها لاقف ليم نب بعك ىلا لس رق

 نع ةرفأ لاق راصنالا جها َلاَهْو هب اعدف لاق 00 لاق ع :رمو لاق رهاملا رفاكلا ىعاشلا

 لاقف مهادحبف لاق كلذ كل |نأ 0 فخال لاَقف نيئمؤملا ريمأ

 رامحو ةرامج نيب ش 0 « هتلخ ةعيرفلا نباتيسن اذاو

 رارصو لصالص نيب عزل #* ةباصع دوبملا نم هلالا ن

 راطسملا نم مهودع ارم *# مهيار ريصعلا رده اذا موق

 راجتلا ونب مكحتاسم اوذخو # اهلها نمو.تسا مراكملا ولخ

 راكأ حبقم لكح دالوا * مروهظ نوءاعي سراوفلاإ
 راصنالا مئامع تحن مؤالاو * العلاو مراكملاب شيرقتبهذ

 ىرتا َنيِمْؤملا ريمااي لاقو هتمامع هسار نع رسل ةيواعم ىلع لخدف ريشب نب نامعتلا كلذ غايف

 لاق لمف وأ لاق انمئامع تحن مؤالا نا لطذالا معز لاق كاذام اريذ-و امرك يرا لب ال لاق امؤا

 اق الاوا دير ىلا لح دل لوس رلا لاس هيىتا املف هب يوي نا ةق كنب و هال كل. لاق
 اذه ىلالسرا مالع لاقف ةيواعم ىلع لخدو اعيد فال لاق فاخا تنك يذلا اذه لاقف هيلع

 ريب نب ناءعلا لاق كلذ معز نمو لاق راصنالا احم لاق انمرمح ءارو ن٠ يعرب وهو لجحرلا

 هاعدف هل هب هيدا كح تدبا ناف ةئيملاب هوعدن نكلو هسفنا ىعدبر وهو هيلع هلوق ف هال لاق

 لطتحالا لاقف هلدس ىلخن اهب تا ل للاب

 كلام مات ريعتسا ةادغ يناو

 هيعسو كواملا نب ديزي الولو
 اذإ افلا ضر واءاصر جو 2 هلي ترا ند ساكن

 ادد 0 |

# 

3# 

 ادرب#ملا فالسلا ينيسني اهو # ةرمغ قاح مون ىنع عفادو

3 

# 

# 

 اك ] كلا اراد كلم

 1 ك1 ا ماسلا م مه اذا ةيحل ق_شمد 2 اح تاو

 0 5 الاقادحولا ن 0

 ادرحنو رجاف يعل دعأ

 ادعو ينمطتسلذإح شكلا ىوط# ةيصن.اىود 1 0

 ياراذآ ار وطواَرا وطأ يفاخي
 امدعا نامعت ران يف 6 تآفطاو



 هلب رغم هلوج كولملا ىر

 رادلا ةتمخ ىم ب نم تَرَمْعاَو رافجإب يماس نه عبرلا دبا
 يرارساويتاحاح ىلا طقاست # يندم ىماسس اهب لحم دقو ْ

 هنأ لاقي ريصنيلاب لمر امهفو يلعب بولا ىرحم يف ةبايسلاب جزو يداولا رمعل ءانغلاو لظخالل رمشلا |[

 2 رك دو م 1 هنأ ياشطلا ر " ذ يلع - لولب لهر فيقخح اءيفو هريغل هنإ لاقيو عماج نبال ||

 يد نم هيف ينذي امو وه يلعس واط لوأ لقت فيقح مهاربأل اف نأ 1ْ

 راي اهف الو 0 ال * ين.دات ساكلاب رص براسشو :
 يراسلاةفقو 6-0-0 3 0 لومشلا جارلا بيط هتعزان

 يراضلا لججالا ومس مهلا تمس * مط زيمو حايصع سو ٠ْ
 ان لالدلل اع 0 رك دو اش 10 رصصتبلاب لمر تغيقخ حرس نبال تابالا هذهيف ءانغلا

 3 ا داسنع عياصل ةاوغلا ىنغ * ا.كح ضايراا نايذ هيف درف

 راطع تدب نم جراخ وا سرولاب ان ض رمعم صارقلا ىدن نم هنا ا

 نع ىلعس ولا ئرح ْق ريولا قالطاب لوالا ليقثلا ن* طسوالا ردقلا نم هنطو جرجس نا ءآين ْ

 قف سنوي «ةفاوو الوأ الي هيف كلا نأ يعاشطا رك ذو دادعم هلأ ةباب 5321 ور# 0 دو قحسا :

 هلوق هدعإو © م ضايرلا نابذ هيدغت درذ * هلوق يف مكحلو كلام ىلا هتيسأ

 راتقا دعب شارف يننلومو 9 مطالل 2 سشبرق ينناكل

 راهطاب تناب ولو ءاسنلا نع * مهرزاماودش أون راح اذا موق ١

 ا نم عنمأل ةبواعم نب دهر لطخالا هم كيف هدم صقلا هذهو هسا و هناك نه ه نحل اهف سلول ّْ

 أ ناك د كلذ يف سلا نإ ليقف ماحب 9 يذلا وه ديزي ناكو راصنالا امه نيح هباسل مطق ا

 ( يلرب 3 مكحلا نب نمرلادسعل ىمج لب ليقو ةبواعم تدب ةلءرب نامسسح نإ نم رلا دنع تنقل

 أل قارز نأ 1 يبدع لاق ي.رهزلا ىحي وبأ ينئدح لاق ةماش نب رمم اسبح لاق يره وهلا ّْ

 لاَقف ةيواعم تنب ةلمرب ناسح نب نمحر لا دبع بدش

 *  ىنعلاب انريسم انمطق ذا * لانيغ موي نيرك ذن' له لمر

 ينع كيل فوس لج ناو ء *. يش له هللا كرم نيلوقت ذا

 ينم تعاطأ كارأ دق اك نإ«: اضنإ اوك تعبلوا لأ
 ويتوج 2 2 لع دج سو ج2 جل 12 ١ قطب 122: طع ظن و 2 لج دام نع عجاج جوج اس تعم وحس ج سوس سس ب تتسع دن نس ل د فس تم مسا

 ( :رشع تلا يب ىاعألا - 5



)١4٠( 

 رن ريغ ةنسالا ايورف © اناثملا اهانحيص دق ةرمو

 * روب وءمشبأ اموتاتق 8# دعس 31 ة.اعل ءائؤأ نهو

 ها رخص لاقو

 امعتم اضرلا هنم انمي ال اتم هدلا بتعتسم ي رأال الأ

 ايفو ىرس>حنرمصس وفتلااماذإ *# مهو قارفاتعطق ةوخا ىذو

 ايلحتملا لباولا يداوقلا كاقس * هشم عار حا نيب نسر لوقأ

 ا راك رط ىمإ لجفلا 1ذإ# 21 هم رج لا يف ولا يل
 لز نزاوه نب ركب نب مث دالبب ناك اءاف ايزاغ جرخ ةلع رح نب مشاه نأ من ةديب ا

 اذهلاقو هعبتف ىمشحلا رارمالا نقر هتلقع 0 رحش نيب هتجاحخ الخ وانه 55 داو الزام

 ه_فلخ ناك اذإ يي> رحشلا نيب هل رتقن هتجاح ىلع دعق احاف لاو نإ يش ا ال ةيواعم لتاق

 ثرحانبورمتنب ءاسنخلا يه و يلكلا نبا لاق كلذ ىف ءاسنخلا تلاقف(١) هلتقنةلبعم هيلا لس دأ|

 ماس نب ةةبيع نب ا ٌؤرمأ نب فافخ نب ةيصع نب ةظّش نب حاير نب ديرعشلا نبا

 منح نم كَ ةيدقأو * 3 1 رافلل ادؤ

 مسقملا سنالابو مهنعاظب « ملسينب لكبهيدفا 0#
 ْ من الو مانت الد تاكو مما 3

 سعاشلا لوقي هلو مهدشاو برعلا دوسا ةره نب ةمرص نب ةلءرج نب مشاه ناكو ةديبع وبا لاق
 هلكشم تادلاوال هفيسو ٠ هلممبلا مويو نيتاهلا موي * ةلءرحنب مشاه ءابأ انحأ

 ئىورسكلا انثدح لاق كورا نب نسما نإ ده#ت ين دنح لاق نشفذالا ناماس نب ىلع ( ىنندح )

 لوعبو زن رب وهو اهتحامس هتنادقو ةرحش دضأ وهوا ينارعاي ترم لاق يممصالا نع
 هلع يسدجلا مالفلا وأ هج ااح تنكل امن[ تنكرأ

 لو يذلا وه لاق ال تاقهفرعت الوا لاق اذه ماه ن ه تلق

 امءيضا ل اذاىتاك # ينءوا" .لياب تبه ةلذاعو

 اممول ةميئالا سفنلا دلع ناو * ىلا فاينل دولا ناف ينعد
 اهءمر داب ريقلا يف ةقرذ٠ * هماظعو ىتفلا قالخارك ذنو

 اهميئاو اهدغو ينع ضرعيو * اهرايخيفابأ له س يقلك ىلس
 ايهركو لاق مف ءاذاع © ضرس م قرم سلا داو ١

 ش١ سعاشلا هيف لوش يذلا وه تنرعال لق فرغأ ال تلقا

 نبنزاوهنب ركب نب مج .نه يمشحلا رارمالا نب سيق ناف مشاه اماولماكلا ظفلو . (1)

 ٍ درفنادقو هأءرف ة ههج ن 9 ند مه هدفا نيكو 06 ميقل روه٠ م نإ ماع ,ئكإ نمءاسنطاو :روصنم :

 هأ هحةدق قافف امهس هيلع لد راف مولا دعب ةيواعع باطا اال لاقف هتيخاملا ْ



 ( ؟ظذ)

 ايبامم والا ىفك ينيمولنال الا * ىنمولت لياب ته ةلذاعو

 يلكعلا ب باوت نب رغلا لاق م موالاب هيلع املي دارا اعإ هسفن لدللا درب مو موالاب ه رك اس دارا لاق

 ! يفرظنلاو فايضالاو مراكملا لدفب اهنع .راهنلاب هلغشل ليللاب همولت هريغ لاقو © اناحلت م واب ت 8

 مهسأر دق هنال هموق و تالاجلا

 الام 0 مهرمأ ًاذإ ىلامو *© مشاه سراوف ودعم : الأ لوقت

 نه انا ءادها سدل ناو »* 1 ارا اد يأ م معلا يبأ

 0 1 نع اسمر تديحو # ةريعترو هموازعالا و 0 اذإ
 م ةمسم م سس

 ايواعم ىنع ا ل بر كاش 0 عا 1 ؤرما ام اذإ

 0 ايلا هيلع لخبأ و تدك هل لقأ مل يننا يدحال نوظو

 إ ايراعر# انا بدحأ يمض لحفلا اذإه هزي ةمرصأ نا يدأ حفلا - 0

 ظ ١ لاقف مهب عقوأ نأ دعب ًانيب اهف داز مث ةديبع وبأ لاق

 | ايلاخأ ال ان 5 "1 + مهيب قأ رفات ءطقةو>خايذو

 يلوفرعإ نأ فاخأ ينا لاقف ءامثلا هسرف ىلع وهو مهأ نغ ليقملا ماعلا يف ناك اءاف ةديبع ال لاق

 أ ةاتف تلاقف اهوأر يحلا يندأ لع تقم :اهلف كاف اهحرع مه ل او.هأت ف ءامذلا ةرحع اوفر 3 ظ

 ! اولتفاف سئاود ليخلاو الإ أورعشي لف مى 21 هو ءارغ ءامثلا او و اورطق: ءامث || هللأو ٠ هذه ممم

 ظ لاَقف 70 يغب نام اذنرد“) دو لتقف

 ىربدملا نب ءأآلثم 00 ا * ادحومو عم و دقلو

 | اههمال نانونال داحاو قى 0 ميلا نوعابي# يب لا ة كوم :ءنا لاق نأ وس ال ءانسو ينم مرالا لاق

 رص لاقو عابرو ثالأ, كلذكو نينا نينثا لوشب نأ ه>حولاو هنيح نع فرص امن

 مارا رهثلايف داحأ داحا #* ايانملا نيالا نأ أل تم ١

 رخنملاطغ ل ء لغز ءالح * ةنعطدي رد ىلإ تءفد دّقأو

 لاق لوبلاو مدلا نم ةدحا ولا ةمفدلا ةلغزلاو لاق ًاعطق ًامطق مدلا جرخم لغ

 ربع ني ندلتق نانك ايا 0 قالا ىف ت تاغزأف

 رشبنباوةزوح مويارمعو « ارشبو هب ن.دلاخا تا
 ىرذب تيفوادةفردب نمو 2

 ا دخاولا نم لمفمو لاثف نزاوم اهذحأ ناعونف لدملاوذ امأو هحرشو حيضوتلاىف لاق )١(
 اسايف امهنيب امو اعامس اهنودف ةريشعلاو ةسمخا ىف ليقو حصالا ىلع قاويلا يفو قافتاب ةعبرالا يللا

 ةديبع يأ لوب ضرامي الو رثك | هنال ةصاخ لاعف ىلع ساّقب لبقو جاحزلاو نييفوكلا دنع |

 اعمسي ملام عم اهريغ نال ةعبرالا زوا مل برعلا نأ يراخبلاو



 ( 4١م)

 ا. ت09 1 د 7 0 ور ا ا هس د كيد تحس سس يسب دج ادع
 ا
 ّق ءاملا ةيقب“ لد كل لذغ اهدحاو اه اع كيه الك لافغالاو *# قالو هيحولا 21 ىلع ادوعق #»َ ْ

 #ا لادوأ لخلاب ترداف * يوربيو كلانه اه ا 0 كح لوك ىل» رلا يف قار طلا لدعاَو ةرذصلا |

 يور وودع 31 كالو ىلا كلذ .>دوقت لود ا ىلاو كال َُكا يورو ةعل ١ رسم ةيحاب ىعمصالا لق

 رطملاب - 0 اهديك نم رقيلا تدر َّ> نع 7-5 م ثحر ُُ لوقت شحولا رقب رب خارالا اهلالكا ١

 ا محلا نبال رطملاب حرفلا يف هلثمو

 رمه> دق رو اهنع نع لط د اه نوللا ناْؤاْؤل ةيرام

 هلثمو هنو 1 رطملا اهبقنأ يعوق 5

 .نوجبلا رقيلا ةزينع فرم #« هيلع تماق ٌؤرما كلد الأ

 نيعلا عامجاب ءاسنلاءالؤه عامجا هبش اعاو ىهاوط نه لب توا نهرتستف تويملا ىف ن رقي يأ

 ةرص وذ هتلتق امل ءاسنخلااخاةيواميئريديردلاقو رطملاب حرفت شدحولا رقبو لاق رطءال نهجورخو

 ىركس ت اذ دو ينتيف>ادقف د رد ريشب مولت تركي الا

 رصع يا:كدف لع كملت » اهافس ىلذغ قرت مناف

 قو ردم رش لع < :اددوهدلان رك نإ كرما"
 0 #* الامو اش 3

 0 0 || ساس و# ريصو راو مرأ 1 :

 هدير تروا يأ تاح 1ك يس نانا قولا وتس و سدحاو دس

 يرجحدا الوا ىعسلا عرج ان امم 0 هع ولو

 0 دولح ةاكلا سدل اذا #*# هل ى بيعال مزاح 5

 هد 6 ينأ نع نع حالا نك م ضاربو داوس رومنلا ناولا مماولا ناك يا

 رذإ حاورالا ع ند ةلهسع ان |مةم تدع 8 يف سمياماف

 ريد وم ع نم كَ ءىللامو * رع لا ككله ىلع زف 0

 هع نمد مس لل لالا نع هد 1 أ 4 م غأر أ :نيذلا كد و مرلالا نسما 2 لاق )

 000 الل كيف ون ناسذ ندعم نب فوغ قة ع وب يأ يت> ورم نب رخص جرخةلبقملا

 كل:هتلك يف معزف ريع نب فافخ امأف مهس نب لالب اوبأ همي لاق هدضع يف ةنمط هب اهدحأ اذاف |
 هبيجشال كلام حرجا حب كلا لاقنأ 2 ءارخم ىلا 2 5 ةيواعم ى ذأ 0 أ لاَقذ مشاه نومءطملا نأ

 الإ كر ا تلق اش )ع 2 3 4م اع ىحا دّشو ىددتع يف ةئطلا هذه 0 هل تفقو لاقف

 ينأ اماف عجرو اهذخأف اهماع درفاهذخ كلت يصاهلاق ءامشلا هسرف تلمف اه لاق كاخأ لسن مانا

 تلمع ءاعا - نع 4 غر قع رنك 1 ملولو عذقلا ند ا 6 الإ ام تن لاقمهغا هل | ولاق هموق رص

 كالذيف رص لاقو



 ا

 اق. ابملع الا هن ناك هناك اهنسأ سم ت تقلأ ىنملاو 'يثلا تللخ نه تلح مهضعب لاقوامب نفد ني> أ

 ريرج لاق م ري> ىنعملاو ماوفتسالا ظفل طذالا ظ

 ا نوطب  نيلاعلا يدنأو *« اناظملا كر 0-5 2 ملأ

 مرئالاو ناسا لاذ اهلام ةحئان لأسأو يم 0 نبا دعبأ يأ يما ىف دعبأ باوج لاق

 ةلا لذ اهدحاو اكلاسم ىلع يأ (١١اع !الذأ ىلع ةيراح نئايلاروم ا ينابغلا 08

 (لاق ) يفنب تمم ةيرا ىه ةلالا نال جنم ل تااق ولو وحنأ نأ اماو 5-5 نا اماف لوقت ةلاح ||

 ”ةدسيبع وبأ اهل نع نأ كو زاناجاك مثالا لاق مو.ولا لك يمءسالا لاق دعوت اذه ةدم كولا

 ينأ ن ع لاا ىف لؤعولا لقوتن م وزغلا يف دهاجمو وزب ىأ اًضعب اهضعب عسبتب عباتتلا سدك.لا

 اممفصو امناو اهيدي نيب ؛ىلا بصنتت اهناكو تنثم اذا اهكانم كر م نأ سدكتلا يعمصالالاق ةديبع

 ضكري وهو اهاقلي 31 نم هل تبنأ اذهو اديور اهلا يشم نكلو برألا يلا عرستال لوقت اذهب

 نآضلا سادكلا ينالكلا 35 بأ لاقوراصقلا ظالغلا يشم نم ةيشم ىهو سدكتي نالف ءاح لاقيو

 3 نيكك امر هقول محقتلا وهو لاعوالا سدكت سدكتدلا ىملسلا لاق

 س أ ناكل اتقلا تيشغو ترماذن اذا اهنال اهل رب لدا ةهيركلا ةادغ قير سوفنلا نايم هيزج

 مزاخ ينأ نب رش, لوقك مازهالا نم اها

 رفلا وأ لاتقلا ءاكرن: » الا تازمغلا نم 2

 ىعمصالا لاقو 5 نم ضخم ىتلا:ةحارحرلاو لوقلا نسحو رك ذلا يف اهل قب مهضعب لاق

 :لصّسو هللا مهن ” با>ءسلايءعرت هلوقو ض٠«. قوق اهضعب باحسلا ن 0 ل ١ ايمو هف 2

 ان تح اهناهس“ ةسضام اهمال: نائسلا دح للثم ىوتسا قس باسسلا اهم هد أبل نع ريو

 نَملماولا يهو.نشاوحلا. نيش للا لثم:اميلع راصو سعشل ها ال>و ةلهس

 اهلاف ام ديعبلاو بيرقلا ىنكي هن كلوا لا اندالو اهءإو ناكام يأ عزفلا ةدش نم اهدالوأ ءاننلا

 لذا لاقيو كمغام ينمغي يأ كالاغام يناوغيا هنأ لاق, ةديبع وبا لاقو 3 اغ اهلاغ ورم وبأ لاق

 نا كالانددق ىأ اذك ل كل لوغي دق لاقيو كزحضال 5 هربغ قا نا كلشي الو اذكو اذك

 دشناو. كاذ لفش

 لوغب السنا نأ لوثغي #* لوعولا سدكت ام ارض

 ةنممماها و قو هنكلو. ىتهأب سلو يوريو:كنم اد يأ كم انكر [دك لان لاير كلو 1100
 ةنباثلا لاق كشرف ىلعىأ ادعاق اهلوقو لبا

 ءاسنخال حاحصلايف م وهو هيب ةديصقلا هذه يف مدقتي ملإ-ا اهلالذا ىلع هلوق(١)

 قل دم ةملا يرض ايلالذا: وحاب رداغء ب

 نم طقس انه لملف انيديأب يه يتلا خسألا بسح ىلع هيب اضيا مدقت, مل ما سدكتلا هلوقو

 لصأالا هو 37 هأ خاسنلا



060 

 :ةيواعم اهاخأ را تلاقو 0 نم هيوا عم نعط يذلا 3 هنعشاف فام قش

 ههأدي ييلايللا يدحا تقرط اذا نر هيواعم لدم سائلا يف يرأال الأ

 هسالع يحالا رمس نه جرو » اما بالكلا نيعص 4 هادي

 هيالغو ةرد> هل تةعام اذا اسراف درولا 0 ا الأ

 هكاان ىو اهقاد نع رتردش اذا وش هنع يدا كازا ناكو

 هيه م الا مالالا ثدح ىلع

 هعاد هللا اعدام نزح كاع

 نن

 ن

 هءايز اهلع نايقعو كاك » ع ' قر 2 ليخ داوق و

 #2 ىر: امو راعت ىلع امو املب

 »* يتاوعو يمد كفنسال ا

 اييافيبر ىردأ 2 ىف ءانفلا كلاق
 اهإرسعمدلا لضخأ دقل * اهلا مأ كينيلام الا
 اهاقعأ سرا ا اب 1 انمورمح نبادعبا

 انطاي هه لاعاوعف كلاه ىلع يسا تءقأو

 ابا يق ةيركلا مولا نس د وفنلا نوهوسوفنلا ناب

 اهلاتقا تعامل الع # امضي اهثوق ةحار>رو

 أبل ئعرب ةاياحبلايعر رد# _دصلا تاذ ثنعلا ةئفركك

 0 5 8 ب 2 # انسلا 3-5 لدم ةءفاقو

 0 0 00 ا 2 د 4 تو 500 تك ناف

 اهلالحا نسعشل ١ تال>و نإ هدقف نك اوكلا لازف

 اسهل ينداأ كريغ ناك ولو # نعتسيلو وري نبااهافك

 اع م مدافعا ىنكيس ن هو ىلوا» فلو

 * ٠ احايذا .ةملا رم » هن قيض كرمع ا. اه

 اهلايذا عورال فشكت ح .© ايصلا ةادغ تعنم ضيبو

 اهلافغأ تسفلاب تملعاف انإ أدعاق اهق ةلمعمو ني

 اهناموإ نخب توا ل 203 تاجا 1 او

 5 ابهلافطأو نفغلا 50 دو + ودم نع كلي و

 اهناشأ نيعلا تنعلا ! َ د ا 0 ل 5 تدعلا حونو

 اهانوم ضرالا هر تاير ا 0 تل موكعل لاق نضرالا هر يا هلوق فا 2 ةمسقَملا



 ماتش )

 رهشلا جرخ املف هده نوه نوكيام ر ا قحااتاسا جوال يردحعلف ماه لاةؤهل ت تلاقامو ا

 ابرق ةدازا 0 ديرب. ًايزاغ ورمع نب ةيواه» جرخع ظاكع لا

 كو دع لأ نب ل او ددوطا واعد مى ناك نك اذا نم ا
 ي- 3 0

 نم كع٠ ماه لف ةلمر 2< 0 مشاه كالد ماب و هنا اصأ 3 م أذ ريطتف ي ٌْظ 0-0 ريط هياع

 باىغو ىبظ هلح:س ناكملا كلذيف تاكا ذا يت> مهانغ ةليقملا ةنسلا داما نيم الإ م ادقالا

 هيلعاذإ و ءام ا الات نوديرال مي عوف 6-0 ةعسأ يف لاو باصأ يذ, و عج رف ريطتف
1 

 ين فالخأ هن عج نيه تلاق تندر م اولاقن أسما مهملا تدرذف هلهأب اوحاصف رعش تدب ظ

 ربغ 8 هنريخأف ةلهرح نب مشاه تناف تاسناف نوقس ءاملا 0 نافطذ ن ةرم نب مس ظ

 تويشالجر رش ةعست يق ةيواممأ عاكلاب لاقذ موقلا ىقةيواعم الإ يرأال د تلاقو م6دع هنق سعو :كيعل 1

 باش موف تي أر تلاق يتاه لاق الحر الحر كا مهنفصال تش ناو قاس كلف ل تاق تلطبأو

 م لاق ءاررغ سرف ىلع ' نايا تن را تجر دق هتبج ةملجا ملظعا

 كلذ لاق مهدشنب ًاعاش ة.دالا.ديدش.الخر تنالزو -تلاق ءامثلا هس رفو ةيواعم ينعي هّتفص هذه

 سابع لاذ لاق 3 00017 أوءكر هودأنا اذا مهطسو ع ١ اح تءارو تلاق 0 ن فافذ

 نب ةشيان كاذ لاق اريقوت هل 'يث دشا 1 صارو تأ جانا وك ا رطحا رو تلاق 0

 اد ارو تلاق ملفا 0 سايعلا كاذ لاق ةنسح راو المح اناث تارو تلاق سيب> ْ

 2 جوز يزعلا دنع كاذ لاق فوقولا ت تاطأ تنأ يفأب ةيواعا لوشب هتعيسف نانريفض هل

 5سم تب ن همه دع ل ادم 0 مملا ج 0 رد يرملانأ معزو جرو هموكيف مشاه يدانفلاق ةيواعم ظ

 الحر مهولزانمال فافخ مط لاَقف مهوقلف مهلا اوراثف ماع اوءاط ىت ج2 قواململا ضقت 2 لاق ؤ

 لاق افلا اءاصا و وزغلا اكنأ دف 5 حالل_باا لق نحو دارطلا تنك 0 ناف الجر |

 ةبواعمةيلع دشق [رعددا هل رطتساف ةيوامل نايرملا ةلهرح اسأ ديردو مشاه درف ناو ةعاس اولتتقاف

 هل د رطتسا يذلا, تناكو هلق 5 و هل درطتسا امي اوفاتحاو هلتقث هئعطف عال هرغاو هلذشو ْ

 ريع نب فافخ دشو لاقمث هوخأ ديردلب نورخا لاقو مشاه وه لاقيو ةيواعم اهايا هنعط ةئعط
 ةبدن نبا روهو كلذيف فاف> لاقو هلتقف ةرازف ينب ديس دامح نب كلام ىلع ديرشاا نب ثرحلا نبا

 بك نب ثرأا ىنب ىلع راغا ني> ديرشاانب ثرحلا اهامس ناك ءداوس ةمأ صو

 ملاذ انأ .يننا افا لمات © ةنيتن طاب عارلاو © لوقا
 اكل اهراثال وا ادحم ينب الدو ماخ دقو يولع هل تفقو

 اكلاسملا مون مل ىلع اعارس © مهيار نيح سءثلا نرقرذ ندل

 اكعاومو ًالاطا دج نرش # مم دوال :موقلا تبباز “الف
 اكلامصلا ناحل" ناش تدباحو # هئئلع قد > موقلا ش 31

 اكلاحنوالا دوسأ نءهئتم ا 4 يد, . ين هل بدات

 مكلذك امذق لاطب الا احا هب * ىذلاو قيقا يعاخا سرافلا انا

 0 م



052 

 02 1 اط رصقي ملو * ايدي صخرت مل ءاسنحلا اذا

 رمس قرولا يرقبعإ ءيحي *© حسب احير مهفايضأ -اوزسق
 ردف ..مو-# نع 0 ان اا هل حم هدم حامر

 0 قود اهلك ضاوم »+ هوما اف نواةيصلا اهالح

 رطقو ةيراس ريمص لكب »*# ىدامح تطدفق نارادالا ه

 رزش تاماهلا قاعي نءطن نن اهاوه نع ةربغملا نودصا

 يرخم حيرلا ةادغ ورمع ودب * ارط نانلا ريخ نا

 ردعص هنأ 20 لاملا 0 0 تقيم رم ةلع راو »*

 هيف ينعو ارخد ءانلكا هبث نر امو

0»©» 

 سس و رض

 اذكلا رضا ناكس الا + ادي الو دود رعا

 اديسلا يتفلا نايك الا * نيا : "يرجلا ناكل
 أد ما هن ريع دا * معلا 1 فر داحتلا لي ٍوهط ْ

 *  اديهلا دم دحلا ىلا .* 1-5 اودم ملوقلا اذا

 1 0 م ها ند 2 0 قوف 4 لاو

 اد 0 هان يري * هب نا يوه 0 5

 درا مْ دخلا 0 م هتنلا» حا رك 3: ناو

 ىلااهضعن ٠ وعدل ”اةرايخاو اقراخا تاك اميز ور< 00 2 لقت ري انهه نآلا ذو

 نب ةنراح نإ صاع ناد ساد سم نب سابع ب مه 0 لال وبأ (ي ددح) ةد .6 وأ لاق صضعإ

 صم ىب ءاسن> وذا ور#<ن ةيواعما نغ لف رص نب ما دس نب هله نإ تراب ةعافر نس كيع

 0 اهيلاوغا دوس ةيدن ا ثرألا كَ ريم نب فافذ هعمو ةراز ف يبو نامبذ كوس

 ا ةطل ىمنب شابا نب دعسالا نب ةلمر> وه ةلمرحو يلكلا نبا لاقزايرملا ةلهر حانسأ ديردو مشاه

 دشو فقوم : امدحأ هأ د رطتساف ةديع 0 ناد ن لاوس نب فوع نب ١ نب لع نإ ةروض نإ

 كلام ىلع دشف هير مآ يت> تمر نا هللا يناتق فافخ لاق ةيواعم لتقو داب اماف هلق رحال هياع

 كلذ ِِق فافخ لاَقؤ 1 ةرآز , 0 نإ خحش ى ب كيس ناكو يخ.شلا راح> ا

 407 ع نيع ىلع 0 »* أمه ض0 0 كنناق

 ظ هاما لف هرنغ امأو لاق ثيدحلا لذي ونا لمحاف هدب مع , لاق يخ٠شنا داجح نب كلام يعل

 ' ةليمجتناكو : ةيرملا .ءامس ا ىلذإ طظاكع قود يعي وه انف برعلا مس أوم نم موه يف ظاكع ياو

 ن مشاه ترعلا دشن ا ل6 امأ تلاقو هيلع تعئتماف هسفن ىلا اهاعدقف أنغل تناك اه أ ميزو

 لاقاع هنرخأف مشاه ىلا تءحرو كاع كناش تلاقكنع هنعراقأل هللاو امأ لاف هتك دج( ةلهرح
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 ) 2م١٠ (

 اهارك ىضتت اف راو «* اهاذق اهدواعو ىننع تكب
 اهالسط مأ رث مل بانلام اذا © رذصك يتف يأو رخص ىلع

 بدحلا نه هياع فلهم م يأ دلولا تللعلا |

 اهارك تغلب اذا ىدكت الو « هادم اوغلبام نايتفلا يتف

 ظ
 ؤ

 اهاتقو و و كالا دّقأ + هيلعو رم وذ ثتعزد نك

 رم *ءأاب 5 ف.ةخ هيف سا

 اهاحل أهعم انه تلي د »* 0 ند ا ا 0

 اهاحر ام مك ني ترادق * 5 نم

 ينو 2ك 0 ليخ ةعطق لاشو نالوح لذ لو>و

 اهاثح قفخح ةيافغ ىلع # صالد ةءباس لضف عفر

 اهاظل 8-2 نم موسقلاب اس * ام اذا ةسيمخو ةظئاح

 اسهالكت فلتحلا, ذا :ةنمت ا نمل تردعتشا اذا اك

 اهاحر مدمم ءاريسغ يدل مكر مكلماحو مكممطما

 [صضانواق 1 ءاحوالو د ىل اعدل كموق كيلع كمل

 اهارإ اهسراف ليخلا تلف * تحارتسافةحلطتدرودقو

 يردص سانلامون دعب لخدنو « يا اهج رم رانا ناك
 ركبو ام تفر بان ىلع ي دنع 0 40+23 0 تنام ١

 رم ل 5 وع رخو لاق ريع قرافأ ن م يمشو 1

 رو كامب أربع تأزر قذح بر امأ نيرد لهو

 08 26 ءايح لهأو * تبان ءارضلا اذا ةقئاخا

 رقت ,وأ 002 رذعصك ىد لى لا بانا تيمو

 يريد كرسبابرواود> ادقف ماده ند فساونااب رح و

 ردق ل.ثنو 4. دوحاو # ام سانلا نض ض نيد 1
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 ل نب ةيوانم وأ وردا « فورولما .ةيرفل < هلا
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 ( رشع2لا لا قالا ن3

 ١ ذو يطسولا يرحم يف رولا قاللطاب ليش هن يفان عماج نإ تاسبالا هذ م يف ىنغ
4 

| 

 تك
 هل نإ



 * ايظا لوجفت 2و نهذلاو © راين رس ف ةم ند ديلا
 داود قلع درازملا ندع ده راو. دق هاير دارو وديسا 4

 رافظأو باينأ ناحالا دن هل«. ةلضتم ءاجيره ىلا قتشلا ىقق
 راكجاو داعم ناددح ايل هب هب ةدعاظلاوب "لع لوم اخف

 3 رابداو لادتإ نهاماف * تركدااذا ت> (١)تعترام عترت

 راحيدتو نا:# .ىه. اعاف * تعترزا»ضزايفرهدلانء_الت“

 رامصاو ءالحا هللو (؟)رذص # ينقراف موب ينم دجوأب اموب

 راحتنا وشن اذا ارذحص ناو ** 0 3 ا رخض :ناف

 # ا هر ع هناك * :هب ةاذنلا معا 15 0 نإو

 ساوب ةياور نم حرم نبا نباوالا يفو نيّشبلا نيذه يف ىنغ

 رالا هب 0 ني ةهبيرا ه احا يثع :ةراح هارغ 5

 راعوم ؟نحسلاب ١ زراب نك «-ةلكاب تنبلا يف امو هارت الو:
 راونسا دريدا يط تح .هناك :#  ةتءتش : دفنت مين ذل ةلعم

 راح>اوتارطءةمههسر يف * هنمضت دق مم سهر فو يف

 رامإ تاريخلاب ةعيسدلا م>ض # : رش وذريخلا لعفنيديلاقلط'

 راقلا ةيخطلا يف امنءاظ ناك * ةكلومب :مهيداح راح ةقفر يف“:

 اع :م ارطق ترطق تفرذو دهرلا له وهو عجو راعلاو راوقلا طيسلا نم نا هضورع

 .لجرلابيصيام(#)هلولا ونيعلا ةنخس ةربعااو راع ا كافي كاراكاس ووك نأ غلببال ْ

 |رذنأ يأ هرذان' دق فرصت و تاشو 0 ع راوطاو لوذ دلؤلا ىلع عزا هك 0 31 رااوأل

 عار اع هدروكر يفام هدرا اع هدرو ينام اطوقو هرداس ئوريو هتبوعصو هلوه 00 مهضعب |

 | ىثحيف هدل> ذخؤيو ةقانلا دلو < نأ “ وبلاو ل 52/1 لؤخيفلا هدزو نعيم نإ دحا رسما

 دايو تعالو راع نأ امى ةعاذالو ىلحأ ام ل أدار ىخاو هداك هما نق همأ ن» قديو

 هناك # مالعا هعمجو للملا محلا روهشم هنأ ار 7 هبا ُق ط هناك * ةنغاو ةقشملاب يأ سهدلا

 بوم ححراا ىنيدراو بهذ نهر اوسأ هيش هقيهو هنطب ةفاطل نم اغا زاوسأ دربلا ىط تحب

 خامسا ا عي لحوم م سس ل نديلا بوصددم وه يأ حامرلام وس ا ار هسدر ل

 ردفُش ر >ف وذ و 00 ءاظعا 00 أ 00 93 0 ه-رتنولاو ناك 37

 اردغص يفر 5 5 تل قو

 تايبالا يف هركذ مدقتي م ا هلولاو هلوق (”) نهدللو.ىورو (5) تافغام ىورر )١(

 .لصالا ححصم هأ ا

 ا



 الكم

 | اريد الاتق اولتتقاف لئالا تاذنب اوقخالتف هوعبتف خعرسملا مهانأف مهءاسن يب وو دنا كا

 نمابيرق ضرمو اهم يوجو صعق رك وبلا تافو هبنجىف أرخص يدسالا رون نب و نعطف

 د تلاقف كلع 1-5 رخص ة ةأ سما ىم ا كاكك يو 5 5 عمسف لاق هله 1 يح لوح

 . ةليدب ةلاقملا هذه تلاق يفلا نأ را معزولاف نب "نخالة اذيقل ينزف تنال يجرب يحال ىماس |

 : تبيبلا اذه دشنأف هسفنل اهذخاف دسأ ىنب نم اهايس ناك يتلاةيدسالا
 يناكمو يبجضم تلمو قارف * تشحوأ ةليدب قا ومكلت الأ

 لاق هتأرما ىملس ةلاقم عمس نيح ًارخص نأ | ومعزف لهس نب لالب ونب امأو
 يناكمو ىمحضم يمياس تامو © يندايع لال رخص ما ىرا

 ناثدهلاب رتغي نمو كيلع * ةزانحنوكاناىثخاتنكامو

 ناوزتلاوريملا نيب ليحدقو * ةييافتسا دول ملا يعاب لأ
 نانا ل مي عا « امانناك نه تبن دقل يردعل

 ناتنتس ارب بوسعي ةلحم © اهنأك ةايح نم ِخ توءالو

 ١ ناوهو اقش يف الإ شاع الف * ةللحمأب يواس ايما يأو د
 توجرل اهتمطقوا هل اولاق ةنعطلا عضوميف هب يف دكلا لثم ةعظق .تاتيدقو ءالبلا هلع لاَظ |ملف |

 أ هل اومححأف هف انأ امم ىلع نوهأ توملا لاقو ىنأف مهاهتف مهضعب هيلع قفشاف م باش لاقت ارح 3 ٠

 |تلتف رخيص لاق ةييصلا كك ل0 رخص عمسو لاقهسفن نماهوعطق مث ةرفش

 ع بيصل نيئحلا لك سانلا ىلع *« بونت بوطخلا نإ انثراحا
 بيلص نامزلا تير لع روض * قناف' تريص لع لاس ف
 بوكر نيتحبف هلا يادربصلا نم * « مهرافش كا ارد دقو يناك

 ندع مقا ال ممقم نكلو © نعاظب ةادغلا تسل انئراجأ
 أ تافةدبع ا لاقو َِ كانه هربقف ةنيدملا بنح ىلا ملس ينب ضراب لبج بيع ةديبع ينأ نع

 هير + اي تلق تديسع نم بيرق هربقف كانه نئدف

 اهابرس عملا لضخأ دقل * اطام مأ كينملام الأ #*
 اهاقنأ طرا د سا دق يدير[ وراغن اننا

 اطاتت رقي نكد هه تدور تفلت ناف #

 #9 3 املع اماف # ةطخ ىلع ىبش ليام

 اه يتشأ سفنلا عزمت نإو « رورسلا ىتاتسفنلا ربصت ناف
 , ةيواعم اهب تثثر امنإو رخس يف هذه تسل ىملسلا لاق رصنللا لمر فيفخ حرس نبا هيف ىنغ

 رخص يف تلاق | دحلا هتاف ةيم وذو اهاخأ

 رادلااهلها نمتاخذاترفقاما * راوع نيعلاب مأ كنيعب ىذق
 راثسأ برئلا ديدح نه هيودو أن تفرذدقو ىربعلا يهرخصل كس
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 ب بس ش©[©ءى[ “© 6[ “6 ى[ى[ى[ى[ىلىؤىلس سؤس[ؤلؤى[1[1[لىلىلى1ز3ا ببر لا

 اريمب أن اهآر ناكو هتدرف اهطخ ناكو ةمصلا نب ديرد لوقءامفو اهلعمقو بقل ءاسنخلاو رضامت

 يدح م كفوقو نافاوفقو * ىحص اوعبر اورضاماويح

 ثا نم لَ ةءاَضاو مكبدا فلا م اه دق سانخأ

 تر وا ىلع م لاك ف تيس الو تاز نانام

 بقنلا عشا وم ءانهلا عم ضر # هتساحم ودم الذتم 2#

 ناكناف لاب اذا هيلاىرظنا تلاقو اما ةمداخ تعب ديرد اهطخ امل مالس نب دمحو ةديبع 3 لاق

 اهلا تعجرف هيف ةيقب الف اههجو ىلع حس هلوب نك نا هيقب هيفق اهفدخيو ضرالا قري هلوب

 جوزتاوحامر || ىلاوعلثم مهو ىعىت عال تنك ام'هبلا ت تاسرأف اذه يف ةيقبال تلاقف اماخأو ا

 صظ0آ1110 ا

 نا 1

 ١] |] ز ز ]زةز] 1 00007

 لاقف اخش
 : ىسفنو يهاشأ نائتفلا نم. # ورمع لا ةنبااي هللا كاقو
 : هدأ كأن ىلإ امام امو اه ريك ميشا يدنا كلر
 : سح قرط ةليلا»اذا_ 8: ثم كدكس الو يرلتالف
 : سرك 0 ةيشعلاب رشا * انثش نيمدقلا ثدرشديرر

 1 هسجم ءاسنخلا تلاقف
 ركب نب مشجن .هوبأ لاقي * ربح ينحكسي هللا ذاعم
 رقو سن ديف تد. 301 اذا * اءده 0 يفتحبص أولو

 يسال( 0 ليالي موبيدسالا 12 نب ديز هفوا رح (؟)اهاخأ هب يثرت رعشلا اذهو

 ينأنع مرتآلا ةءاور هلا تفحأو ةديبع قا نع ء متاح ينأ نع ديرد نب نسحلا نب دمحم كلذ يف[

 وبا لاق ةعز> نب دسا نب ماس ينب يف ىلعرلا سابع نب لاو ور نب رخص انزع لاق ةديبع ا

 فافخىبو فوع يفب يف لثالا يذ موبروو بالكلا موي هل لاش مويلا اذه نا ىلعلا معزو ةديبع

 اوباص ًاؤلاق سايعنإ سنا فوعيفب لعوىدي رشلار مع نب ن7 يغب ىلعو نيدباست» اناكو

 ةئمطذئموب 1 22 تاهو كا ةليدب ا ذخاو ًايبسو مانغ ةعزخ نب دسا ىب يف

 قثدى>هنعلمداف عردلا نم 1 هفو> الخ جاف: رولان ينكيرو رون نب ةعيبر هل لاقي لجر هئعط |

 لاق ينانكلا سيق نياعلب و وه درولب هريغ لاقو ةدي.ع وبأ لاف هنوم بس كلذ ناكو نيئس دعب هنلع

 نم ىأر امل امهدسغ لاق ةنيدملاب ناك رام يدوب دذع ابرمشف لاق برعلا يف نيلجر لجأ اناكو
 رفلاق اهنم ايوج ةيرش اهاقسف نيذه لثم مهفنوكي نأ برعلا دسحال ينإ لاقو ام.مثيهو اهمللاج
 ام.<لعش رافشىلا دمعف لاق قيفتف كنع قذأ لاَقف هبام هاجاف هك لاطام دعب بنيط رد

 ” -خبتكا لاق هناف مهس نب لالب زلانامأو د ع وبا لاق تام نأ تشي رف هنع اب قشب أ

 ”ا1 سلا دبر د ناههللاقلا لع يأ ىلامأ ىف ارخص ًاهاخأ هب يثرت رمشلا ادهو هلوقا (9)

 ناتيللا اهنم تلا تايبالا تلاقف ديرد ىلع اههركي نأ ةيواعم اهوخأ داراف هتدرف ءاسنحلا
 ا م و مح م ص
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 هتاوانامنةالقو 2: اي يق لد ايو
 لا اذك.

 حصأ كلذو يراصفالا| ريشي نب نامعتال هنإ:ليقو لفوت نب .يدعل رعقتلا نا ناكب نب ريزلا رك ذ

 هفان فزنا دقو © هاتر

 1 اهاورو اهرسسأب ةديصقلا تاكيذو ردا ا ِق ةدرفم هيف تكافسلا رانا تجرخأ دقو

 وراك مف ءان ءااو راك نإ ربب نأ | ريغيدعل اهم . 15 و ادخل يناثلا 1 هو ىلا عالا

 رضنبلا يرخم ُق هب أممس | كف فد.يفخ هف نأ قدح ركفو 0 لهرأ ف.يفذ ديعأ ةبأن نإ

 2 هريخو 0 ن ىدع 2 5

 ةنفافماو اول تح! نبدي سمع نب فالك نت يدق نب يزءلا درع نب دسا نب لفوت نب يدع وه

 نب نامع وا هلضتسا هلع هللا ناوتضرن بتاطخلا: نبا رمع ناكو ارش طبا تخا نان ف را |

 يناسألا راسإ نب ليعمسإ لوظي. امقو قوسااو دحسملا نيب لفوت نب ىدع:
 | 5 وَ 7 باقل داك * ىدع راد 2 هانم د ظ

 ا 00 5 0 00 3 0 :٠ فقنومه 3

 «تنب هللا دنع 1 لئوت نإ ئدع.تن ِ « تناك ريب زلا لاو ة هعيش ينأ ان تالا اذه نا لبق دق

 : | هيلا صخشت نأ اهلا 5 :كو.ةدم باغف ىزعلا دبع نا 7 7 ردا نب مشاه نب يرتذللا ينأ

 هلوق اهلا بّتكف لعفت مف

 هيداوب لاحت م سن اديع مأ اماذإ ١

 اجانب يناع اديذإ عاو تال از يرتخيبلا يأ نب دوسالا اهوذأ اهل لاقف طقف نيتببلا ا ذو
 كلا ا 000 هراتع سلا غلب دق يزعلا دبع ن 5 نب تارك

 يدنلا ردضانايكتالا * ادمحم الو ادوج ينيعا
 سلا يتفلا نايكبت الأ » ليلا *ئ رجلا ناكمتالأ

 قاطملوا ل ىيدوملا مهاربال ءانغلاو أ رذعص اهاخا ير دندرعملا نإ 00 تب ءاسنخلل م

 :شحو ياشولاو .و رم نع ىطسولاب لمر ف.ةخ حرس نبال هيفو ق>سإ نع رسصنبلا يرخم يف

 مد هنواعمو رص اهموخا لتعمو أهريخو ايلا د 0

 'ي سما نبا كافذح نب ةيصع نإ ةظفن نإ حاير نإ ديررمشلا و ث'رخلا نب ورم تدب ءاسنكلا ص

 اهءباو ره نإ الع نا ساف نإ ه4صمد نإ ةمركع نا روصنم 5 ملس نب . هثمب نإ سقلا
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 درصلاو وعدن قرولاو د م6 اش>و تلديتساف ظ

 تمس و2 اهنمو لاق جزه هنا
 اكاتللا يع ف در # يصون ريط نم تبل

 ا

 ماك ردوا هداز »* |مقس امدح يش وا

 امآرغ تح اه ةرظن ا يبلا يدعو تر أ

 0 اها وهم ١ اني ز> يبق ا ظ

 ىلإ اه وبكت كلذ دمنساتلا:ترارو ةرتك اناوصأ هذه عم هنم تذخاو بيبطلانبا لاق لءر هللا ظ

 نب رفمح نب ليعمسأ ينثدح لاق هيبأ نع قحسا نب دامح ىثدحو ( نوره لاق ) نينغأا ءامدق ظ

 ىلإ ترا نيمار نبيا ةيراح ةحر ناو نامنَع ما اهل لاقي ناكو هبا ىلا تراص ءاقرزلا نا ناماس.| |

 ءاقرزلاهيلا جرذ ]0 )ا مح هنأ ىلع نب ناماس 53 ليعمسالاق هدنع ةيظح تناكو ناءاس نب دخت

 نيغدفلا# نم يش يا تاق ىبع نايل ا ا
 هيداوب للحي مل هلل اهبع ماام اذإ
 هيعاودن زحل 07 امقس فش لو

 ثالاث ذنم ناملس عا د ليعمسا لاق هانإ هتنغ 5 ناهز دع اذه سانا كر دق كندف تلاقك

 كري_دق ق يه ت تلاقو لاق ثالث وأ نيتاس هوم لق ءاقرولا ئأر نيد يغبايو ةن ا

 0 لا نإ ةعارم كإقو رن زرعت( لاق ءاغلا نم نوكي ام مدقا نم اذهف 1 د اذ نانا“

 *  نيلع ريغ ينأ اء هنلا مهل تلقف .نينع 0 ظ

 نيمار نبا راد يف ينومحق اف « مهلوق لدم ملقو ميا ناف 0
 ىنيمرأو امرا 0 ىكرتعم دنع ىنمط فك ا ورظن مث ظ

 لزيمتدا نير دملا ضحا لاق لاق مهأرب ]نع دمحا نع ىنيدملا بوبا ونا ينثدحو نوره ( لاق (

 زارطلا دادتما انش لعدتم ريصخ |: تاراشبا 2ك مدن عفر دق ةيراح هدنعتد> وق نيمارنبا

 داق ضار فو ارديع ورم نيدحر ف امةحابأل يلق اهابحاحو اهترط تطخ مأكل

 ءاقر زاادذه ليقف اهءسإ نع

 مد# ريخلا ىف ىذلا توصلا ةبسن جه

 تمس و
 هيداوب للحم مل هلل اديع ما ام اذإ

 هيعاود نزحلا جي هاجس فدا و

 هيصايص ةيمحل نص #* ائقلا ةبار لازغ

 هفاوس هتفع ليك الابعب رلا تف ع

 نيل هن

 لين نانسي يرد يس للا ف
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 0 اه نه كاليو نإ انعَو دقل دوذلا يعاراي

 ليان ا لاق ت تايزلا دمحم نب نوره ينندح لاق ىلع نب نمحلا ( ينوخحأ )|

 00 ناو رمش ىو معو أنيما رومهرك أو ةف وكلاب نيقم لح اقرزااىلومنيمار نا ناك

 هدنعو نيم 3 نباتننا بيطلا 24 داعم لاق ينأ لاق قحسا 0 دا لاقلاق ينيدملا ناماس ينئدحل ١

 نع ملع ىتاي حيرلا رطع بالا فظن هج ولأ نب يف نهد :ءو ااه ابحاوصو ءاقرزاا هيراوج

 ماقللا 00 ىلزعم ىلا هب تيصق يرهزلا 0 نا تعش الان دق [ديع 3 ليقف هنع 5

 د َتاَقف هيلع اهقلأ نأ ينلأسف 0 لهأ ءاغا ماااود او با رش و ماعطل هتنلاو لعفف

 ا يفرط طعآو اهتاورب قبرط عطقاو واه . ذتاأ ككمتص ٠ نم اناوصأ "ىلع ىت: نأ ىلع ابحو ةماركو

 هتعئص نم هنع 5 ناكف لعفو تاعفف اهب يدلب

 تس وح
 ابرط يباقل جاه ىوه ن نواف اهدا ا 0

 برأ ابها تيضق نك []-* نة مالم قوشلا ترك

 اح 7 يأ : يف داز #3 مال ار مال ام اذإو ني

 ادب ىدبال رذلا اهراد »# ىلع بدول لدلاتاوذنم

ْ 

1 

 د
 ا

| 

 ريتلا ىرعَف ةباسلا لم تقح نشول ةكو'ياشخلا نع كوا رش 22
 و لاق وطه 7 يردبال يناثلا ليقتلا ند ع هن 0 كيبع 5 دما 5 دو قحسا نع

 هني ومش

 كوم اهنمو لاق لمرهنخلا

 بيزا انعرو ايقس يئيز ىلع © الس مث ةعاس احوع ىبلخ

 بتنيست وص انهو لاق ”ةلهر ه

 هما#ح تءمحسام تملسو # همامأ اي كدالب تءحر

 همامغ ايقسلا ىلا تنح * اماك كرايد بدو

 همأ ركلا كل بحا اهفس © ىندصقا نإ و نإ“ 1#

 ةماضلا قل ةيشورفم ل ةعامل كلا 10
 تسل وص اهتمو لاق. لمار بق كل

 درف تاما الا هب فتحا ْس يناغملاب ام

 درطم اهف حيرال * اسرد ءالخ تحا

 ددج ضب اماني # ىضم اهف اهب يدوع
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 ! نوم 001 اعا ت تاقف أ لاق ةحاحموقلا تن يف كلا هل تاقف هيلا عرسي حور سهذف لاق يتفش نم

 كرو يف امهتاه تلاقف انع جرخ مث ءام مالغاي ىل عض لاقف نيمار نبا ماقو ىر امن

 6 فق اههارح , ع 0 اع 2 ع كضصا لءح 6 4ث 5-5 .هذ املف كاه لاَقؤ هسفش ناب اهو

 ١ تق غوزيل بهذو اهم لاند الف لع تيطع سلا را ماك تجرخف اهسأر ىلع ةيراج

 أ تريم مث ا امنيَح حشرو هف نم اهتفشب نيتولؤالا ءاقرزلا ترد ل 0 أو هيكشم

 4 دارا هده سبط لاز زيال ىلاءأ اف انأ امأ لاذ دوع هتسا يف نويغملا هل ت تالاقف هيلع تانقأف انياع

 دا ىلذ طن ىنئادملا نع حاطنلا نبأ ين :دحو نوره ( لاق ) تيبحام ادبأ يفد نأ ف

 نم لور عم نيمار ن1 رم تيبأ لاق حابصلا ىنأ نب ىهاز ىأ نع يثقل هللا دع فلن

 ا
 عحرت تحرخو ةدعس هتسلف هف رطم كرو لوبيل 00000

 ارد فرطملا راص اذه نم عرسأ من 1 آ تلاقف اعرد راصف هتطاخ دق فرطملا اهبلعو يد ثرقلا

 ١ هله مس تلاقف ف هةففاف كول نأ تدراف يس ف ناساط ىلعو لاق كل وه يثرقلا لاَقؤ

 1 0 لاق لاق ةيواعم نب ةصيشق ) ينادحو ١ ا رطم لوع نا فاخأ هعدأال تلقت كباس ايط

 رق لمح ىلع ةحارد ل عفقملا نب اهل يدهاف ءاود نيمارنب ءاقرز تب رشأ ىلدوملا م فأر 1

 ودغل لكي هونأ ناكو 3 قّدعَتي ناك ليج ب 820- نا هسأ ن 90 داح ىنبدحو نوره لاق

 وباهل لاف هع هلاسق رسايا نك قيدص هب يمنا ىلا دمحم هنأ نع مدقي نم لان مول 4

 بحاصو هدلو هيلا 0 هحارذ يف موب لك يف ةفياخطلا لءاعي اردق سانلا مظعا هك رع

 لجحرلاهللاَةف اهب ره دق تلا ةيراك اه ذهب كَ ىخااي هل لاقف همدخو هسرح بحاصو هّئط رش

 لاق وه امو لاق هيف ليق رعشب هيطاخو اهف نينمؤملا ريمأ هحزام دق اهب مال

 ه.طرعلاو دوعلا برض ديحم # هر وهو _كثم ءاقرز ُُق فقوي

 اهكني مو ةرهشلا ءذه اهب رهش دق نوكي نأ فوخنا ىنا الا ىمالا اذه نم ينام لاو ليج لاقف
 بوباونا ىنادحو نوره (لاق) نيمار نإ ءاقرزال ةدارزلاءاقرزا ةصقلا هذه بسحأو نوره لاق

 تدصفق يرخا اهلا عفر ثعبف اهمدب ناب تدصف ةردب اهلا ندم ثعا ةدوسو ءاقرزا| تعا أملاق

 اهدخ قعيك هده4ع هده لاقو هّنعيص كصن ءادعؤ ثعبف مهارد عفقملا ن دنع نس و اهدي ناب

 ىنادح لاق ىديزتلا للضف انثدح لاق ىلع نب نسا ( ىتنريخا ) 'ىش اهم ىدتعاق مهاردلا اماف

 فصولا هنئع رصقيو ف رطلاهظحلب كسع طخ هن اك براش اهل اهردص نع اهبون اهدوهم لاش نيح

 نيصالاك نما وعرد دق نإ اونوم امويئوم مهكر

 الاب طا دق انو نيديفار نيب يال

 ضير نو ني ني ضن

 7 نبا

 اني نا ا
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 :( يقاهفدالا ( لاق) ءاقرزلا ةدئاز نا نعم يرشاو 0 ل ناعسناب ةكعس ىلع سى 33 يرشلو

 لاق نب بريح (قرعا) اهربغ يرعشا انعم لعلو ناماس نب رفعح اهارتشا ءاقرزلا ًالطخ اذه

 1 |لاو لاق نابون نإ كلملا دع نع ياس ثلا سحلا 0 ىلع يف * ديد لاق كاس 0 هللا دع 00

 590 قات ةداعسو ءاقررلا هتيراج عمساف نيمار نبا لزن٠ ىلا فاتخا ت :؟ راع نبا

 يندعوف اب ىتأام و 5 أ | اهلا تانودفاةح رباك ثناكو قم كلذ "تملعو ام تنحف ءاَقرَزلا نم

 مهم اح ضع 2 ةعقر ' »لا تدل 0

 نيذاربلا ربغ انل سيلو ندع * رب هل نيمار 0 3 0

 ينزف يح هب تاخب نإو # هب يحاىثلا كادب يدوم ناف

 ينتضرافىلاتراصو ك.ذراوك.طاو كنغاف كلاريسا ىكلو كنزا نآنم كلاما ىلا تدك

 قرد او ينارحلا دمم نب نيسملا نع 'هبنا نع دام نع ٍ# نب نيسحلا ( ىنربخا ) كلذ دعب

 نيمارن.ا ةبحاص ءاقرزلا ىرتشا ناواس نب رفعج نا هيبا نع ىلفونلا د نب ىلع نع يرهوجلا

 كال يف كر 5 دقو روصنملا ةفالاخي 'ةرتب || ىلع دئموب ا 8 نع اهرتسو ,مثرد فلا نينا

 كخيوهللاَتف لخدوَر رسال 2 1 انف لع 0 ناماس اموب اءملع م>مف ىلع ب هللأ دع مايالا

 هياع ايضع هل 8 عكد لاا خلا ةيراح يرعشن تاو ل لاخلا هده ىلع. ن #

 تعدو هتادق أ ىلع تك 1 قاءاس ىلا يبعد هسار ىلع ناك امداخ زمغف لعف امل اطخعستو

 الو لاق كلذ دعب هنبا ةيتاممل دعي يف اعبنع ماقو اهنم ىازام هيعاف ةماكتم هل قط فار

 ١ نأ تدشخف هلق وأ ةول داوي ناك 00 تف رفظ له امون ال داع ةدم اه ت<جم

 يثربصلا يدايعلا نوع 21 ديزي الإ هاو ا تاق هغلب 5-50 وأ هعاج ةرمض# 4. ا ل ي* هغامي

 00 رد كرا ءرد ىلا لاول هن معلا :«واوا 5 ىف فذقو ةلبق يليق لا

 ينادح لاق هبا 08 0 ينادحو نوره ( لاق ) تام ى وح طا. لأب ةيرمضف هدي

 0 هنايتإ يفهنذأتسا نيمار نبا يلا, تدتك لاق نرقم نب نمحرلا دبع نع يمودلا فوع
 ىنشاعف انقلاو ناهر اسرف انن اك انكف ت تدرف حرف هم منتج ال تنك ناف متاح نإ 6 كس

 نا وف ءادرورازا قف ءاقرزأا تجد رذف اناؤذدؤ هلل دججلاو لاق تدرأ ثيح تلق دير 3 نمل نافو

 ناكو يل ا يذلا مداخلا *اح 5 ةعاس اننعف اهفتكو ان ناب ند ةملاظ نعءشلا ناك نردروه

 00 تلاقف هلا ترظن تءطق اذا ىح ينال يو بايلا نود م اقف اهالو٠ نود اهيلع نذالا

 ناب يمك - رفظ :اهليقتسا ام او هلخخدأ ت تلاَقف بايلا ىلع نجحاملاب ى ةاملا 00000 ءلا كوع نب ديزي

 3 هاد لبعد ان ٠ لعش تناك انف الا اقوم تقاودتو كلذ 7 ثنا رو هل هللاو تدجحوأ كاسب

 ناميرأ | سمالاب أهمق دق هنأ 0 3 * كادف تلمح ءاقرزاب يرظنا لاقو نا ولاول جرخذاف هيون

 كحي ويل امه نجاماي تلاقم انوص تنغف يماعتنا تدرا لاق كاذب عنصا اش تلاَقف مهرد فلا

 كيتفشبالا امهتذخانا ىلا ةمّزال اهب فلخ ىلا نئملاو كاق تئشدق تلاق تامف هنلاو تنس نا لاذ
 اها 70257 1 3 ات ا ار 0 76 102ج 152 105 101907 17 201013 تل تا هد ع م 1 م و اعو نوس صاع صدسم» اصطاد ننال مج مص مم دع ا همس تعال ياعم مع:

 (ربفع كلاث : اعألا د و
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 ةدعس هيراوحو رمل نإ ,كلاادم 6 ىلوهني٠أ رن كلما كغ ةهسأ نيمار نبا لاق * نود رخو

 نع ريزلا نع ىم راع ةاندعناو يدسالا رامع نب ليه.سا لوشي نوفو ءاقرزاا ةمالسو ةكحرو

 ملا ةحااؤراو ةمح

 نيمار نب امير ىلا بس و ابص * نوزخم ل ياقاءافشنم له

 نينافا يذ عامسو اهتسسحم اسباذف هللا نا ةعر ىلا

 ىنايحاو جالا ريد موب ينتاتق * اهل لوقت نا اهن٠ كؤافش 3

 ينيثراويف يف يئذناف ي وا ند * يل سياتدق ءادل يبيطلا تا

 ىنيعيطت ناافنا نيمحم تنأو « ةيعاوطالا مكل ينأت يفت
 نيدلا ىف كاذام اهنيلذت تناو * اه تعءسدق يزيضةمسف كلف

 ىنينعام الول نيمار نباالو * نطوالو فايل هللا دياعام

#0009 

 رقب هل نيمار نبالام براي

 ردق لعالام 2 رطعا ل و

 هب تروم تدب هللأ دبا_عل

 نيدا ربلا ريغ انل ص و نيع

 نيعلا درا ريغ كن.هب ىذرب

 ار 0 راد ىف كنبال رنا # ان ان تنأ ءاضيلا ةئ ءقلا ةدعساب

 انف طن خنت

 نيللا ىف زا لك تكد #* ينسأ 'وب صيللا ضارسنبحتال

 نيطىف تاثمدقو كيلا يشن # تدمجحامت سن ا:ءاامةحرالول

 نيك اكدلا قوف ةيقرش جالب * اءم.وب ءاقرزلاو ةدعس سنا مل

 نيحملا بدثتو يححسملا « اهءا نيمار نبا نايف

 نتا اى تدع ائموب نشاملو « ةكلم ش.عن 500 شق

 نيرو ناتس ىف شرعلا منها © هب تالطظ موي. ما نأ كاذأ

 نيباقشلا جاحسو جان دراب *كاود نير وسخيشلاال ىوشب

 نيناحماك هم ءاوصالا يسع #* هقتعي نار فارع ىقسأ

 هللا ديبع نب ةحلط نب ىمو» نب نأر# ىلع
 نيد الو لقعالب اهيلا انأ * تطرفام دعب ةالصان رك ذاذأ
 نيل نو نيلكت انلخزا ناك © انها رحالا ءاطن ايلا ىث
 نيصلا نميف ا”يتاازوالاى٠« * اهحراطم ءءالج راد ىف
 نيناعسلا دع ىلا ىعنلا الا * 'مهل للدالربد نايم ىثهوأ

 نكن 00 00 هن سل 0 ضان 2 بر

 مهرد فنا ةيامع 3 ةحر يرتشأ نايلسا قل رع نأ وكلا ينثدح لاق يبأ نايا دامح (لاق)

 11111 111 1 ل11 0 ا



 ( 1 ؟)

 ١ ١ الحر ناكو كلدبدهثفءاقرزلا ةمالل-هتير و نيقار نك امزالم ناك ل اي رم نا.يميتلا

 1 ل زنم يف هركام ضع. ىار ىت> مهن. و هتم كلذ لاطو مهلاقع لفحم م هلعفىف هموق همالف افاصق

 1ع ركاشش قيرذ ناكو برعم ضل ا دل راج هقرحس يلا لاش نيمار نبا

 ير دلو نه الحر هلزنم ىلع ب اغلا :ناكو يع- 2 نم ةفوحلا فارشا هللا عمت الي

 / ينأ ىلا رز تدب هةمزالام ىلع الاصا وك نيمأ 3و 2 ل م ىلع عيل نب د ةيامك ىلجعلا رافغلا

 و ثعشالا نب دقم لوق: كلذ

 حينم نبا ةقيحس يناوه ىف * حرصتلاب تب نيمار .نبااي
 حيرصلا بابللا ن. مديو * ميركح يلومو ةفع هلق

 حيبرلا لاعفلاب دجلا ىرتشي * يحيرابذهم ىبر

 جسيم شيعو هَل نم 2 :الا يهتشلام لك قف هنه ني ء
 حلما لازغلا نكد ادع + اهارذ ّق مشاه ند موق 2

 عبق يمأ لك نم افا دوق د يو مع يفو رورس ف

 يحوروىدضتاذ نعلاس ريغ * ينا كانولد 5 انع .لساف

 نخب ةيلهف كيمعاع هد د8 د ل
 5 حو“ قنماي دوب رق هدلا ىلإ ين٠تدي>ام يناكاف

 ,ناكو ىدسالا ناو>ح نب رششب نب دم وهو يناو>جلاب هيلع لمحم تح لعفي ىف هرايز دواعإو
 ةقيحسيف لاقو قيرز لزنم عطقي ملو هترايز ىلإ عجرو هنع يبضرف ه.لكف ةفوكلا ىلع دئموب

 «# نان نيف هيثم كلافق #* نايقلا ةدحاو تنا ةقيحس

 ناجرلا يصقدملا لع تريقه يدع لضف ناقل
 نايزرا سوحلادحامكحح #« تارفكم نايقلا كل ندحس

 يناثملاو * .ينلذلا كازو هب ودعم تدع اناا

 نادملا ديو :شسوياؤ وبا دف "ىلا اح ىد رقعا ثبرش

 ناسلا ةرت كاسي نمو *  يوالملا ىلع راسلا لاسعأف

  نايشفلا ريثك يباوملا متاح نب حور ناك لاق هيبأ نع 0 نابزرملا نإ فلج نب دم 0

 ١ اهدتع تافدهل ىلاتحا اقف ءرسب يلو“ ليغذق تقف عنص 02 ائلع 3 دق 00 نب حور نإ اها

 نطفف هائلسع تاه هنع 5 حببصأ املف هت ملل وهو هلي وأ رمس تزذؤلاف ىلايللا ن 4 ةلدل ئد

 مان ل 0 كلذ: ْن* 6-5 ساق لسع لأ جيت>اف هيب هش ثدجا هبا
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 ١  1ثمشالا نس 6-3 ريخو نر 53-4

 ١ نب 0 نع هوو هلأ ينبدملا بوب و 0 تاب زاا كللاا دنع نب ده تباع نه كلذ تخش ْ

 ليغ | نابتف نءناكو ا م ي“ < رةاذعشالا نب د# ناك لاق دواد 3 ليعمسأ ن مهار ١

 إ
 ١ نيماز نب ةيراح ءاقرز يف هلو كلذ ٠ نك هش ياسو رعشنا لوشإ ناكو مهئابدأو مهئافر 5 ةفوكلا

 بطاخ أمق 6 ن<«و لاق تايب د 5 نب ا ءاقرزلا ةماللسأ 8 »* مل ناكوا

 رمشلا اذهأ مهار نب 0 0 0 نولك هيراو> هوم 20 > أو جح ناكدقو اهالوم |

 0 0 يق ا َت راح دقو ئذحالا رامع نب ليغمسال تالا ا

09 

 تحس وك

 نيك اسملا نيبحلا لاح # نيماز نبااي لاح ةيا

 نناكعو * مايتح نكرد © هط لع كرو تركو

 نيا عور ن4 كليو و م6عر 50

 نيصلاومورلابورد نيب * 0 ادم يري الاءمح تق 90

 نيالا نماوعرحدق « اوفاتي مو يوم مهتكرت ]

 لخدولاق هريغو جملا 0 3: اها --- يس و الل وا ليش ف.قخ ديشأ ةرعشالا| ندم ءانغلا | ؛

1 
 0 3239 ءاقر زأا هنم هنذذأف هنف ينغلو هنو نما روش لاقف هتعأف 3 ١

 0 تسلا و مك

 ظ
 ا

 .مههتاصو نم ةفيصوت رصنذأ ا اع ىقاب وهاميقع ءاقرزلاهلا تح رد نيم 1 نا ىلع امون الا 0

 ع
 دوام قاعو قدا نيب © يلوقف كا ةحات ىل ذا

 اهب جرذف ةفيصوأ !| 0-0 دأ رآ ىذا ءاقرزاا تطفو هلءفأ تح قع يف دي رام هلوقب ين عل ا

 ديدش ن 0 ه.ماعاف ىل ل #* اعاض ا كلا ودعا لك ا

 ١

 دم ءانغلا 3 0 دقو حيرس نإال هلا ةئاب نب ورهع " ذ يطسولاب لمر هيف ءانغلا ف

 1 هللاددع وب ًايئدحو لاق هبا نع قحسا نب دامح ينثدحو نوره( لاق ) هيف كفيال تءعالا نإ ْ

 كييع اههدحح | كك نام ىف 0 هن ماشهو 0 ثعشالا نب دمحم نا نينغملا زيفأ كب مالا

 ٍربرعلاب هريسفلو مردرايسب هبال لاقي ناكو امظع الام هلزتم ىف قف ادق ماشه ناكو نيمار نب ||

 لاق ءاشتام لاق ماشهاي ثعشالا نب دم لاققف مهاردلا ريثكلا |

 ديدش نك ر هيملعاف ىل تنا * اهاضر بحا يتلا يت>ال لق :

 لاقف لقف تء.س دقو تلاقف ءاقرزأا ةمالس يللا كلذب راشأو

 ديرتام ىتتاعو ينذا نيب * يوقف كيلا ةجاح ىل نا
 -تهجس

 يناجادق اهنافدده كتفيصو لاق وه اف دب ربام ققلاعو ينذأ نيب تااقف دارا يذلل ءاقرزلا تنظف

 ثعشالانب دمحم هنف ءانغلاورءشلا اذهو هيفماكتالو نيمار نبا كلذ در انف اهذذعاف كل يه تلاقأ

 ا هو ا و بلا ولو بل ا حبلا رج



 )١؟١(

 ترصل تاشول كادنهللا يناعج تاقو اما>رو احق ت تايقفاهملا تزف ضفاخ تود امدق هّتعمس ام

 نم سفنا هللاو تنا تلاقف ىلبالا ىلإ انموي ينينفتو كينغا تانف اذام عنِصأ تلاقف 1
 كادفهللا ينامحو يعاو تنا ا تقف عدس ىت> كدنغا ىنكلو ضيع وه اعإو كاذ لعش نا

 يحاطلا ءافرلا حورفابف لوب يتلا يورقلا نارمع نب دمع ةيراج ةبهو انأ تلاقف تنأ نم

 كيةساو ينيةف سواملا الإ * هب رسا ايش ىل قس مل بهواب

 كيف نم كسملاباضر هيف ناك # احدقىل كنم قرب نيجزمتو

 كي واملا ٍففارطا ةدايرع الإ »ريد نك اغير نانلا نرطأاب
 كيدلا ةضيب الم الو ىنث « ةدحاومهدلا يفةروزاسرزدق

 كليواسم نم اشرضتا تديلو ف زيوس د رسال ا
 كول. يرز“ ةكلام لكام *« اطل تاقفكل# ملو تكلم تلاق

 دعا ىلإ تراص مْ هيفهتءنص دق حيلم توصل هيف ينتلغو هذ دشلاو قحسا لاق ةصاخ ديز وبا لاق |

 وهواهت ود سانلارئاساهتعتصنم هيفقوغت تناك اش ةياورمهرثك او ءانغسانلا نسحا نمتناكو كاذ '
5-0 

 بترك كاذباح و رلعل * 2 ركون

 بهذىلع واوا نهك>حضطت « .ةيئاص ءارفص اهتطاعف

 هلاوق اهتمنص نمو لضاف لمع يق ايل هال
 4و وص

 اماحلا لحرلاكل يبصت * دق ساكلا دعب ناكلا

 8 لا امتشلاهب
 ايا نك هش تزرب امو لاق :

 تس وص

 اسيردنالوافقرقال سوشلا عامشك ةيركس اهتاه

 اسيالا سياحلاهب ىحي ام *# اهلع ىلولا علي ابر يف

 اسوفل || در ءايرلا هنا ؟ر># 5 اذا مس 5 راو داق

 ع 9 ّْ .

 ديالاو سضهدلالاوط مقنع دص »2 يدك يف ءاقرزلا ةيالاقل يسمأ

 ديكلايفب+لاعدص عش فيك و# هبعشت موقلا عانص عيطتست ال
 د.كلاوماقسالا نم عودصلا كلت #4 تعدصن | اهبح نه يتلا ل صوب لا

 تاع مدح نم هنو شإ رق 9 ندةرهز يب دح ايف وكس || ١ ىتاكلا ةوح ا فاه نب م م انغااو عملا ْ

 تاتدحلا تام هلا يدحاأ تيك نيما رز نب ةب راح هده ءاقرزاا ةماللسو رس :.لاب لوالا ليقثلا |
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 نب دلاخ لاق نيح مهلا ثعب زهحتيل ةئدملا ىلإ جرخو صاع يف ١ نيبو هثيب رمثلا عق عقو ا حالخلا

 8 عرد بْرِب سل اعرد كدنع نا تثين ورمت اا اب 0 سيق لاف ةعذج نب ريهز رفع>
 الولوهنع لضفي الو حالسلا عسا ىلذ» سيل سيعينب اخا اي لاقف يل امهف وأ اهنعبف الضف تناك ناف

 بويا ابا اياهزتبا نكلو ىلخ قياوس لع كلو فلل امنهرول سعاع تي ىلإ مئلَتسا نا ك1 قا

 فك لاق ماع ينب يلإ كم التسا ٠ نم هركت اف سيق هل لاقف الثم اهلسراف لاغو صخ م عبببلا ناف

 لوقي ىذلا ردم نب دلا>و كلذ هركأ ال

 عما حلا ١ كوس داش * تينا زعلا تدرا ام اذإ
 عو صم ريغ نيعلا 3 تيدي * هراح ةحيحاورمع اا تيار

 يمس هشنإ نابلا علاج ن. هاءنهو # هفوذ> سني ف ثاخ نم هنا» نمو

 عل رالا كلاصخ نم رذش 0 او # ةعبق حالحال تناك لئاضف

 يدنعتب هل لاقو ةحيح |بضغف همواسف هدواع مث هلع اهافمول نم كلذ دعب كياع امو سدق لاقف

 عملا نس سدقو ةححأ ىنأل برش الف هدنع تائف

 عوردلاب مواسإ ىلثم اه قرد نوجا شا الا

 عوزنلاب اهلع تسل ينأو * يوح ىنال ةخ الولف
 عيلت شاي>لطالا قول * د ا ا ل

 عويبلا ريغ ركني سيلف * اهف تا مس نكلو

 عيد ءاانقباوسلالب 5 الو *# ضيغب اخأ عوردلا هب ةه اق

 ىلعنب دحأ يأ ينثدح لاق ىحي نب ىلع نب ىحي ( انربخأ ) هتمواسم ن :,ع كلذ دعن كسماف لاق
 ا

 ليعمسأ هب اورو مهاربانب قحشا نع ئدسالا رفع وبأ يف ”دح لاق مش نب ةيفاع ن _

 اذاف هّترباف امو . عيبرل رلا نب لضفلا يناعد لاق ق>حسا نع ةمش نب رمت نع ةزاحا ىئيشلا سنوي 0

 ديعم تدب ا نبا اذهلاق ال تلق اذه ف رءتا ىل لاقف ةئطاو هجولا نسح 00 جحش 00

 ينانغ مث انوصنوتس لاق كدج ءانغ كزاجملا لها اخأ اي تلق هدج ءانغ نم تح ااع رفا
 اهئارت امتاز ذا تابالاو كلم نم“ دحلا ندحا اه

 لضفلاىلع ىمالا برطاو هياع ينردق ىلع الكا هنم هذخا مو ضرالا يف ءانغ نسحا هانغف لاق

 زاحتو نينغملا خحعاشم هنع لاساو رعشلا دشنا تيقيف ةئدملا ىلإ خس .ثلا صخشو بيعتلا ىلإ راحو

 7 سوا اا الا تدان

 11111 د لعل ىاجررج يلا ت 55 نيل بد 5 يتح هفرعي ًادحا دجا الفتاينفملا

 هماهطتاقث يرام ماحلب اندخاف اماق دق نيتايس نين :ارما اذإ اهون لخادل ىناف يلزنم ىلإ ةأدغلاب

 دقف هب كفغشو كلم نم دبحلا نسحا ا مولا كةثع فيك اهادحا تلاقف هربخيف ديز ونا لاق

 ٠ 0 كفختسا دقو لضفلا لح يف كتر تنك دقو دحالك نكواملظل تنك كلنا فاي
 0 يلق يف هايإ كاركذب تبهلا دقاو هل اقشعءتنكام للاو دشا اهتاقف لاق تقفص يتح ت وصلا
 00 مأ تالف هاا ك. :خأ نأ ب دعت ذأ تلاق هاع سل 00 دحا 0 اهلك دادس ه:ءاطدقأو

 ه1 هت ص جر م مس سمع 2 ع سس وح ع هس وم و وو جورج جم كو تو مصس صو وس وح موو
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 ايداعالا. .حروأ ايكر ىنخا #3 ايضاوتلا عبش 17 ريسال ١ 00-5 ا

 ني 1 َن « ىلعةنودوحملا هل الك حرا 34 نام دل هاصد ءاذح نس 0 اذ ةدع 0 ا ١

 دق وهم > أب هلتقيل كيذا قو دينار ورك ن مداعلبقافةر تا تيب ودعاة كا د ارح فرعبال

 لخدف ماةقردح تنكس دق ةح يح | اها رام اف تفقوف رغلااهل تان مان د نيح: بالكلا ةت<امافار ء؛ةعيذدخا ظ ش

 هم وق يف - رم 2 عقاو ةحعب أ م أءاف بأم ان مهلا ع وف بالذ: :هزر> 8 مها مح مداع هامرو 2220

 مهربغي نا دار 5 ١١ ينل | مج ةحرحا نإ من هموق ىأ, يع مهزحتاف ورم نبا

 3 نيدحأ ا نإ داع . 6 دبز تك ورة# ا يمحاس 1و دع 5 كلذل هموق 3

 اهحادم 00 فااخ ماه نإ ب باطما دعمأ يو 23 نإ 9 ايم هل رادتلا 1 يدعو :

 كال 3 5 .ثلحر نه ته ركاذا اهد اهم و الإ لاحرلا حك ل 0 ةأرما 5

 ا عجأ امل حا نا اذه خي .ث يبادح ل لاق اهاعهر يح وهو 0 دنع نب 50 نأ قدس

 3 يا سح أعموهو مظفلا نودوأ ملطف 3 درو وظو ا نإ و و مبا اهعمواهوق ىلع ةراغلاب

 هداج أ تاو هل. ل ب تأيف هن 0 يدلا يكمل ل 6 طك هئطل ََق امنا ىلا تد.عأ

 ْ يدل نع طي 1 تلا 0 مذ اذا يح هلام يرداام للاولوتف ين ؛الام كحيو لوّش اىهاس ا ١

 ظ د دملام هللاو انها راو تلاقي يدلا اده الف هركذ سار تطب راها 32

 تلاق هلأ اللا لمالا ن م قع ملاذإ |١ 6-1 ا كب نوفل لوقو اهنا امل بصعي تاف ةليالا هذه ر

 أ دتشيلو هسار لقثل كالذ هب تلعف اهو هدجغأبت 5 ءانهذ دق ةحلاص يف دحا يناف م و ُق 8

 تقلطلن !وةّمت اذن 1 ند ماا سا 6 4 -ةثوا و اديدش الي>- تذخاو تماقع ا ! ا هموت

 ا ان للف اناوعمجا جاو اودعا وموقلارذخ كلذن مادموكو 0 ايذلاب 0 ,داف 0 وق يلا

 أ 0 8 ةدءحا كا « لاو ف نكي م 500 دوق ردح ىلع 0 دجوف 0 ُق

 ىهاس هب تء'دام 7 ا كلذ يف لاةف ن ا 2ك م ا ةيلدت 1 امموق اعاممو :

 ل ًارلا كب بهذبالو * 0 لحرلا اهيا مهن

 ليش هلع 2 25 نإو ني فتا.ه> هن لهحلا ناو

 لويدلا قلبا ىلع « تماقق اهباصعا تنإب اذإ
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 لالدلا امم قذحلانازواقذح * قفلا زفت ءانغ تنغ

 اهالومودجم هيف اضنأ ني رعي دمناو سدا لاف نويش ( كلا
 سءاعج نك اهاو 6 ا يعدو # 3-5 دل ىح نه ص. هل واب 2

 نساركتلا حاوراك اثم اهر ان تدم اذإ امف يف هذ نم عع

 ىئ رفمأ ا يدعنب دق ىوه لاق 00 02 لاو ريبر | 1 لاق ءالمعلا ىف نإ يم ركلا 1 ينريخأ (

 لك و تنص نع هده ىت ادع دقأ هو لاف 4 ءاع كلد لاطو ا 8 ماهف س ش ١ نا ةيراح صءصا ١

 اطلاق اهطتنغ اما اهاس و مجرم اف كلدب اهفشاكا يي اب بهذاف ولسا سم 0 دقو ي سما ْ

 نينغتا يبدع نب دمحم |

 ماللسلا كرايد يف م كاع * 0 أ 0

 ينكلو ال تااقث

 ءاقملا نهال نو ران ىلع « اونا اهنع اهاهأ 2
 نين :هتألاق مْ ع قر ًاَقَشَع اهلو افلك | 6 دادزاو ا.حّةعاف

 لضانإ ىذلا ت 5 نإو د 0 اذ ى ةءابعضخأو ظ

 نم نحلل ا م ”تكلاق

 5 ب رقاي م مكنازننو » هلع لش دولاب اوه ناف ظ

 |مهريغوءاك ذو ضا رق د. ناك ع ةعل رآلا تاربآلا ده يف و نيدب يف ااصاوتو نك 3 امطاقثؤ لاو 'آ

 فيف>خ نم نينط نيب اولا يفو لوالا ليقثلا نه نين نيءادتبالا يفنونغي قاذحلا نم اندهاش ن

 وب ىنثدح كاق كللاا دءءنبدمم نب نوره ينثدح لاق يم ( ىربخا ) اءمعناص ىف يق
 تذغف سيف نب ىحي ةيراج صيصب هيف اساحم يو زا ئاساا وباريضح لاق بعضه نع. ينيدملا بونإ |

 فورذم عمدلاو يربع نيملاو * فوقو. كبلع سيح يلق

 فيواستلا اهءاحزا تفتت دقدت# ا[ هي ةرتانخ يف رشلاو

 *  فوصومل ىوطاب ينناف # اناتفمو دقن لات ا

 000 58 * انه توهأ ةرسسح انرسسح اب

 نع اهعانق دخا 3 كلو مشا قرأ هردق هلل دع ال لاق رعنو ثا لاو اف لاق

 ءاديغلا نم لضفا هلنادنع قوكتزأ نوحي نر لت : 1 هللاوىإب اه لوقيو ىكيو مظابي ا

 نب فا> نب دمم ( ينريخا ) نوقشاماا ىتني الل هللا هانوغاو حيصي ىلعحو رورمسلا نه هائياوت 1
 تجر سفن نبا ساجم يف اموب تنك لاق يثوالا دمم نب نان نع ىي نبا انثدح. لاق نإبزرملا |

 ايدو هل ماتا 900 اهب اهمتأيل ماقف ةحاح هتلأسف اهحي ىتف موقلا يف ناكو صرصب هتيراج انا
 لوالا لاق 5 هللاو | لاقو اهسءاف كالعأ تدسأ نالؤفاب تلاقف ايفاح

 ا” ا لا ل :
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 ددشا عبرا هقح ريغ يف هقفشاو هل> ريغ نم هللا لام ذخا املاظ الحر تفصوو هرك ذب نا ضم ظ

 نويدلاهب تيضقو نو:سلاهذه تضم دق ني:ءؤملا ريهأ اي لاقو يداحلا يكف لاملا درب يح هب كا

 هوا هتصاخ و هلها لَ ل“ يل هنم يدنع يب ام ةفالطاب كمرك ا يذلاو الو تاقفنلا هتف زكو ظ

 ن لعاسا ( يرخا ) اكش ا ةئم 0-5 الو ام>ارو اهاذ هبو دحب نأ هيلع طرشو هنع كك

 دنع موب تاذ عمتجا لاق ينيدملا 200 مساقلا ىنادح لاق ةيش نب رمح انثدحن لاق يعيشنا 0

 ةئدملا لهان هكارشا ف ا ع نب دو بعص٠ نإ هللأ دنع سف نبا ةيراح صيصن

 اهالوماط لاَقف امرد 4مم مكل ع أ ع هل تااَقؤ هر رداو اي يف دملا دير «ءآو رك اذ ِْ 201010110101116

 ليحل و تيد اع و أ ع 00 رائدفلا 4 3 4 فكل ع نأ تاعف نيل ه 5 0 ا :

 ها ا ةريغأأ يِ نع عفرأو هب "يب 1 3 تلاَقف 0 مو بته مل ةادب هيف كل ا 5 كا

 ةزندمادحسم يف ة م ءاصق بعصم نة ع لاهو كلذ 4 هلع كل ءايحرب عفر و نة 0
ْ 
 نك نإ ق ةلاط هنأ سما لاف ا ا ةب راح ض. صا 2 2 ا قحاب نأ 3 تاقف 4 ز ا أذاق أ |

 رمصعلا تدءلص اذإ مويلا 0 تاقف لعش ]1 أمايرب نأ ا نك مذ ا ٠ ىلع 1 هللا

 رعاوخ يف ترص اظالاق ريضملا ةالص# يح قدح انهت نم تح رب نا قلاط هنأ يس لاق ان قاد ظ
 2 اسنو اوبرشو اولكأف 4 مهيأ هدب تدحاف هيف هندح وف ددملا تاخدو رصعلا تناك يح «قحا

 ةعاتجلا كا نأ ىف كف فان 5ك قا انآ تااقف ديزهىلع ص.صن تايقاف اوءوانتو 0 ْ

 ولكي يف انم اون ردها اهيطلا هدف

 قدحساابأ تااقف ةعاس تثكم مث هت 5 --- حو الا يفام نيءاعت يف وكت منا قااط هتحوز لاقف

 كينغأوتاصرقينصرق ي ف اح ىلإ ساحتف كساحم نه موقت نأ يمنشن تك ىلع ناك

 ظل
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 ا لا نحن امد 0 5 0 ىدجو اه و ظ

 ىرصب لع تأ امو كاود ىعذ #* اهات اقف ىلو> نءرمدب ا : ؤ

 ا تو يأنو ًادغسقنالا نبيكم ومازال قام نيءاحت قركت مل نإ قااط هلاسم' لاقف

 احزه كينغاو نيتلا قش ينابقت نا يشن كنا معا انا ءافلا حرب تلاق من

 لدلا نسَح امالغ # ىلالاب ترنعبا ا

 لطلا نماية هم حصا دقنايلا صغك

 تيارا قدحسا أ تااق م هتلغو اهامقف ةلد سم ةيدن تنالاقف ه0 ذا جزه وهو هعئاص رك 0

 تلا ا ور ل الوم وك فلو ل كوش طقسا ١
 ناك يذلا يحولا كننع هللاو عط:| ةرفطا كدا تاطخا ةيئاز يا هابرحاو حاصو بثوف اناحير هب

 دلع موتلاموطو الا دس رقع رح م دياع دفج جل اهتاعيفا اوماعوبا ع مالا ططحو كلل لاعب
 تاي 2 كاللاد.ع نب دهم نب نوره ( لاقو ) هم كدعذلاو | مهد زها ثم د هيف م عقر ا 1 ا

 ص.ص يف دئاوزلا يذنبا وهو 0 يقآَو ال ةداط نب رمغ يندشا لاق 2 نب ريبزاا يتدشنا

 لالطا تناف تادن نافذ * بادر رم دشلات ] صاص

 ك1 1 7١ 21 تا هم س7 5 قم م ل دع هتك ١ تدوس جل 2 و موو عرس مع عمو ع مو وومو كصوم ج5 د



0 
 ظ 0 ب م م م ع يس حس بسس هع سب سعب بو صمم سب سوس سم تم

 ب هم دباب بسس بس ل سس هس ع سما

 ىبملا سنوبنإ ليسا هك 0 ى4 نإ دصم رفعح انأ ال علا ند فرس ةئيدملاب زاتحاف

 2 لاو نأ روس نا ىدوه ى 0 لاق مالا نب لو ينادح 1 4س 0 ع اندح لاق ةزاحا

 ىعاشلا هيف ل وشي يذلا سفن رص ب>اصاهال وءناكو ص.صب اهلاقي د نب سفن لال هئيق ةئردملاب

 نوط. لاق راع 23 سش َر 2 تانرباز را ين

 ناشف اهنتأي 1 2 عميل ابني ل كح 3 نن هللا 3 هع نإ تيل نب توم نإ هللا دنع 7 لاق

 هن دملا ا نم و جل 1 قرم: .ه رو مدق نيح تءصم و هللأ دمع كفا مم نوعيتسف نار

 0 اأصيصب نم 5-5 لق 00 د رفح م. انآ 2 أ صيصان ا

 ءاسنلا مكتداق ام ايدق ريبزلا لا اي مكنا امأ لاقف هب اعدف بضغذ رفعح نأ "تعلف تانبآلا رك ذو

 وي ىلا 3 ريب زأا لاا مي ودف تامل 38 عباس 556 ا 0 5 نوع مققشو

' 
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 3 ع 70 "اللاب 4 » 9 - 8 0 93 ١ ىلا

 عشنا همشغل صو نعل 2 0 0 دع نا كلذ دعا رفعح ل غاب 3 لا مح | ١

 ا اطاوا كلسألا خر لك © ةيحارص تر اذإ 2#

1 
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 يءئاواراصنالاو>ا ديز * هدحازهأات ىلا يننت م ْ

 كيوم وكالمالا هب كت ان سااخ قالأ: 3 تاس ظ

 * اوبرغ مآ: ملالا ىرتخأ *. يراولا "هلاو ىلإ داق ظ
 اللا دهال «اهرخ رك دوم ريغو ياشطلا نع يطسولا ىرم يفقالعم جزه ىراصنالا ديزل ءانغلا
 ودحميذا ين حفلا يذلان | رقموبأ لاقم تيسما 0 فد ؟نولابيالملاعلار ةءح 35

 30 هراتخمز 1 ىرداو 3 ص .حأ ءانغ نود 0 ف كف | هيف 0 1-2 0 عشا هلي الا يدا

 هب ودل | 36:0 ١ , الأ تعصو يىدح اذإ ناكو 1 كا هرث 0 د يداحلا انالاؤ اعد" لاقل علا

 يندب واسمح لاق 3 نال لبألا شطعت لاق هيا نادر نع حاب ام روداملا هلأسف ادام ةنا تداشاو

 ثلا اذه 0 ءاملاب رق 0 لرب عادلا ب  ءاملا ن

 هناممودهضرا ديت نع 0 د 0

 هلادا موي ىلع قي قح * هنوصاودرسيواءنوكاو
 هب أ ءد- ءارو ما عاطا : ان ةفر رطن ةميع نك ينا اذإو

3 
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 هئانرقىمتنن5 كله صتاذاو # هبرفو هانغ يف شب راذإو

 هئاسس لعل تديق امص .«2اك ضرك رلامو اظعاذإو
 بدالا لهأب هيشاو ةءورملا ىلع 06 هللاو اذه لاف تاسبالا هذ ىداحلا هب ادد لبيللا ناك اماف

 تودد نيئم وحلا ريما 00 اهرد هطعا عسب رأي لاق عي اف هتال هب 13 صرصن ءانغ ن

 ملام ت َّت رع هلل انأ لاف مهردب تر 0 "و مهرد 00 نارشع ىل أف كلمملا دبع نإ 1



 سس -_
 | هكا 3

 ع 0 ىنأ ىلا 82-5 تا رظن لاق 3 اكمل 5 جدع لاو يريبزلا بتءص4 2 لاق ريهز :

 ةعرب 0 ردع مثل ! د د ئىد جريش تالق ي ىعسوا كَ || كالذ ناكف ناهدالا ُِق جريشلاك 8

 لا رش نبا ةيراح ضل هيفو روعتملا قرح 5 قاطم كمر فيريقفخ 0و ا مهار ل ءانغلاو ' ٍْ

 1 نك د 1 ه>ولا ةولد ة د تاكل م ةدلوم ةيراح هذه صصن تناك. :

 (' نابق حاص ص أ لوالاو دمت نب سيفن ل يقو اهالوم سيفننب يحي ناكو نينفملا نم ىلوالا ةقبطلا |
 ّْ هك صرب تل اخ ل صحصق .كالذ يف هلو هيراو> ءانغ نؤعمسو 0 الا دامها

 ( هع عنا نم اًريمدهتلا ىلو وهو اهاريشايدهملا نا هيذادر> نبا رك ذو امد: نحدحأو نيف ْ

 ا كلملادبع نب دن نوره رك ذو ةياع تدلوو اهربع ةيراح 2 2 يريشا يدوملا نا حد ْ)

 م

 صد ناكو ءاحدر 00 محو ةنيدملا 0 د 3 نب هللا دنع نب 0 ةحوز ز و ْش

 10 ا ةياع ىو م تدلاو 0 وصلا نع ا عا رامسا ودق ىلع ظاغا هما كالمام ا

 عر ظن و زيزع ءلا دع لاق كلذدب تققاف 00 هطلاخ 0 عبص وهو نوعثداملا لحرلا اذه ناك

 ل رف 52 اح 3 اذه تااقف ةظَاْع هنق 2 ه6 دليلا 0 تاظشلا نر دلو نم لجو ىلا

 يطسولاب لوأ ليقت ارا ا ا را ف ل علت

 ا

 يذلا كا اذه 3 طاع هنآ هيذاد رد نا ريغ ركذو يدهملا ته ةماع هنم تدلوف راند 0

 اللا ل ا كر تلو هاربا هرج يوكن تال ودا نإ كار لا |[

7 

 ل وَ

 لوقت 0 ع تيافث مهرد فلا ةنأع هيبا ةأيح يف عدلا تر رتشاف اذه 70

 داح ىلع نب نيسحا 0 ( اح. اذه ناك اذا دودرص ريغ هيذاد رخ نبا لاق يدلاو

 ا را ىي نب دمح نك ةحباط ند زب نع نع ها : ” ودلال

 | نإ ركل ب وبأو يريبز 2من هللا دبعو ريب زلا نب لد ل نفعا
 ناكو نا دخت ىلدعمق سس . نبا ةيراح صرصإ 2 نأ ةبقع نب ىو يعارلا ناك ن نب دمحأ

/ 

 110222222 22ج 0 2- ههاب ةكاج تن ت0 2 7025 ه1 ل وج جل لا 2205272 ل 722229772522711 1210500000095:0020: 00200027 تح انع

 أصيصإ نم همن أ لدق نه # رفعءع>ج انأ تنأ منار ا

 اصوعالا كب سيعلاتزواح » اذا أمم عما نأ تاره

 *. ةذل جماح الع دقن

 1 اًضادخا ىف هللا فاح © نموا للاب فلحا - *

 3 5 هرب ىلا وعدت اما ول و

 2 تلا 1 عسا ىدهحدال ةرمذ# يلوم 0 3 قا ل يل لاو 0 كر ءانغ امفو لان

 ا اكل مم 5 أ معبأ

ْ 
 ١
1 ٍ

 

00 
1 
 ا

00 
 ا

 تدصم لإ هللا دع لاَقِف ةفوكلاىلا 0 ى 0 نب ع باح نه

 إ اًضتعشت نأ لق 2 ايو

 ' جخالروصناار ةعح نأ رعشلا 56 بااخ تعض + 0 هللا بع َح نأ ريد ؛ زاأ نع 30 'لديحو داهح لاق

 ا لب

 نال ةدسل

 /خ11طأ1 0/00/0179

 ةداادج ىفسانم هتعشنو

 فيشحتل راكوم نسل فو فا

 ل

 2ظ]|أ011|0|11|01|1زننز11119
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 )ة١ؤأ(

 : 5 ريغصلا 00 0 باد » تاطتناو هاوس ينام رغغيو

 اضيا هانغو هل ىعدتسملاك هو“ هير لاماو هي ندللاو رعشلا كلذ ديشرلا بحتاف اولا

 - / ٠9

 لياشلا ّى ا 2 و *  يجحراتنك اهلك ىتتمرنل

 1 7 ردق ىكلاإَط 5 2 ةلي> هج هيف تاطرؤام هللاوو

 لئاغو حو هاذ هيتفلاىفؤيو * بث يح ن“ :ناثآ ال ا]تبانقو

 أ جر هناك فقوف كناكم ىثرقاب مداخلا هب حاص رتسلا اوغاب الف اوفرصلاف فارصنالاب ىعأ م

 اننا 116 ينبح )د ءاش نإو مع نأ ا أو راند فال ةعبسو علخي هيل

 | [رآلا دكلايف ةريق .ةم ةلدايف مهانيب سانلا نأ هيأ نع لكلا 5“ لاو رفتتا نه ولعب نع يحي

 ماركا تدبلا فاط يتح لقأت ءوناهو هيدب نيب نم وو حمر هتءاق ناك صخشب اورصب ذإ

 : لثمتف .فققو مث اعيس

 ساس ةكع رمسإ مو ه سينا * انصلا ىلا نوجملا نيب نكي م ناك

 001 ينجأ كق> يذلا كنلأس لاق مث هم اديعب فتقوت ةكم لعأ ن د ل ا

 2 نامزلا اذهاهع اناا 1 | او لا 2 0 0 مهرج 0 ةأضا نأ يدا ها هل لاو

/ 

 . (فريذأ) مهعضأ و ىلا,اودج رو مع تاق يح ديدحاسملا رعت رصنا مث هريغيو ديد لكلب

 ا للف لاق قاف 52 000 لاق ق>-إ نب د 7-0000 عكد فاخ نب دمع

 انيك تفتلا مث اك ار ىراد م نه تجرخ يفأك تار لاق تن ناو كلف 00 300 كربأ دلاخ
 ظ بالا كلذ نم حبيصي حتاصب اذاف رسحلا يلا تربص ى 0 0 رأ أ الاعو

 ضان كك رمستا كيوي لش #١ انما 0 نكي ماك

 ْ هلوشب هتيحأف

 ظ رئاوملا دوديملاو ىلايلا فورص * اندابأف !ماها انك نحت ينبأ
 | م6 عقوأ يي ءايأالا تدق اي بدم ريا هتريخو توصلا هتيئغَف د.شرلا ىلا تفردناف

/ 1 ” 

 ظ نوط بقزا#عالا تالق 1 2 -تأ رازلا يف أش

 نوش>املالزنمنقشاذإ نكتازيو ا ةيرأ هيض
 سعاشلا لاق مهب رثم عيب رلا قف موقلا 0 لاش عيب رلا مايأ يف هنازنإ هئعل رش

 عببرتم الملا يف مسو حالك # عيرتم اللإب ىلإ لأن 3

 | نيس اتنب ةنيكس هب هتبقل بقل نودجالاو دودجلا دع از ةيدلا لسا ٠ للحر نوثجاملاو

 | وان اك كلذكو ةرج هطلاخي رفص ما غيبصلا نم نول مس اوهو مال لا مهملع بلاط ىف :أ نب ىلع نإ

 ن دج امدح لاق ىلع نب 0 هن قدل الا بقلب طق 1 تيقاام ان ١: لاّشو
 ا

 ( رسع كلا تن 3



00 
 ء_-- 0: 3 59

 4 0 «ءاسإا و وني ان 0000000 نكي ناك

 نأ 0 د 0 كيا 0 0 كاف ينلا 0 سس ظ

 نسم 00 هاردع ا 35 رمسأم اب هلل. بأ مم نيل ىلا اودع يت -_ 1 رادعس حج رمسلا در 2

 لل 22 قات نس كلا اجا تسلط دقو ةيرسسا- 7 نود ا 1 21 عاق 0

 رظن اء اف س.شلايف خ ع ءاصلإ ردش اذاو باضألا فر ا حو واو رلعو تدم دب اذاو عماج نبأ

 أ( 0 كاع قاف 00 مدت كورة 0 6 ءاملاب اعد م ان 6 2 ماقو | 0 ل
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 اف ذي أل ار نب تاه مالغإب ع ءماح ٠ نا دان ندي ال ءا[لف ا ؟ادغ نه انغرف يف 0

 ناد حده م ص 0 مال نأ يبأ 8 راث و كلذ تو ركذف سيشلا يف ة وكر 0 ةوكر

 دما ىغا ءام هبوشني وهو هف دينا بصق 0 لم
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5 
3 
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 فوسلا ن طنا اميمح انط.ه ال # انل عار ل اتسارااعلسا ناو

 قوز! 595 ع ل انوكم نقلا لو يكف

 تس وص يفت م
 يءريصو ىءاظم اهلل ايف * موي لك عب 2 وإلا يف ررجأ

 نبا ماعط ن 50 6 1! كعلا ينبا نأ ىف كان تالا ةيالثلا 0 يع دقو ليحرلا سمأ من

 (' لو ءانع ينب لك 0 0 مدلا تارمش نك ل نإ تدم يف هبارشو 1
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 هياع 000 هل نيهح وتم اوفرضلا 0 . 1 عماج نادال راكد لا مهاطعأف رحشلا

 ينعو رز هلأ تعش عا وذغف اوعد ةيناثاا 2 ةدلا يف 035 اف أ وقارم 3 ليش 0 م.
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 انوريستال مويتاذ اود نإ مرصق نإ اوريس يلا اهب ا

 انوريصت انرص 5 فرصت يهد #* انريغف انك متأ ىلا 5

 انوضقتام اوضقو تامملا لبق * اهءزأ نم وجز اويطملا وجزأ
 نيف ع هيف ىغبلا * انكلهأ مث ائيلع هد لام دق

 ١ 5 نك انا رحأ دالي عزان * مكلبق سانلا كول» 50

 دنع نإ ليوا جر لاق نار وت زرزعلا دبع يف "دود لاق ى ندمت ينادش 60

 قيرطلاض عسب ديدش نئطع مهباصأف ن كا نودير نع رق نم رشيق , الاد لا لبق يورخلا دسالا

 | ماسر االفأ فش ينعزانت يف حنان ىرا ينإ ةءاس 8 م لاَقف 8 حج اورواثشتف قارطلا ريغ ىلع ا

 د'كلذ ىلع معافاوةسو اوةّدساف رضضاحو ءام 1 ا ممسو هتفان 1 اولاق اهعماو

 م'ينب اهدنع ماكتف ءاملا ماما ةرحش ىلا مج رف شاركن م اولاق موقلانم لاقف لحجر مهلا لقا

 تحن ىل فمةوف هعم 5 ةملس ا اق هوعدب لحر ىلا 5 يعم قاط] لاقف انيلا مج

 ىل لاقف لجرلا اذه لاقف هباحاف:هسار خبش عرعر تا توضف قاعم ركو اذاف ةزحش

 0 ؟ مهما ن نه لاق هظق, نب موز ا تلق نم كاف نييدرف تهدف لدملا نم

 0 انا ككينا لاق ةظقي ن موز ن ورم ن هللا دنع ن لاله نا د-الا دنع نب ةماس

 لوق, نم يردا

 ناس 5 افصلاىلانوجحلا نيب ن نكي ناك

 7 "اوعلا دود اويلايااف فورص ادا رعاك يدخر

 تالق دك داع ع يرش م 1 ساسي نك را نب ورم انأ اهلئاق انأ لاق ال تل

 حالسلا عقعمتل لاق ال تلو ناعرعق يحس مل ير 55 روطقو نم انيق موب ءامدلاب تداح لاق ال

 نب رب ز 71 انمدح لاق ءالعلا كك 5 0 طا اذه ( د ) هنم مويلع انماط الل انروهط ىلع

 داو ينأدح لاق نازح 3 0 || دع انندح لاق 0 لا د مهاربا ينأدح لاق راكب

 نع وقنا ف تحج رو فوع نب ةم ءاض وب اعلاف لاق يفرغ نعل كعك هم نب صن نإ

 زيزءادنع نب 2 ) ا ( رعأ دنلاو“ مقار ناو تن دع لق ريخلا 3و نعلا نودبر شنر

 | ةنبو نأ ييرملا دعت نابع اتاك سب لاق ى“ نب د# ينثدح لانة ير انثدح لاق

 هنيغو هنع هللأ يذكر رمح هبرضف ناضهر رهد يف برشو بارشثلا نمد دق نا فا 3 3

 فاختساو رمت ىفوتدقهل ليقف هنع هللا ذر نامع تفاحوسس ]و قون حاجب لزب م ةورملا يذ ىلا

 نهلجحر هبرغ دق شيرق لوقف ةزردملا لخداال هللاوال لاق د>١ كدرام ةنيدملا ا>د ولف نا

 يتدح ( ناسغ لاق ) امي بةعأف همركوءوحم رصقناكف رصت ومورلاب قحاف بعك نب يدع 8

 ,>سانال ناك له ةيواعم هل لاقف مورلا دالب نم ةيواع» ىلع ةيراعم نب ديزي لوسر مدق لاق ينأ
 نيف رش نيب .نء افرسش» ناسللا حض الحر انممس ذأ اذكو اذك ةئيدم نورضاخت ل اب من لاق
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 | 000 1 نعل أ ميأ ناو ءاملاو يعرلا يف 2غ ؟يدعو كلر 1 ا

 ظ تاتقو ءاسفلا تيبس م 0 مط نا مم مكتتاق ينومتاتاق ن نانو اهتورالا اوبرسثتالو الضف الا يبم

 , اولتتقاف 2 اعوط دل نأ 0 0 10 رخلا لزب 10 يك راو لاحر لا

 ناكو دب مثلا الا مم دل اه 6 - 2-1 0-5 5 رد دا 00 ءهقر ,مصلا اه مع ع غرفأ م ا
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 00 لحر من اذه ردح ع 0 لاقو كلذ ىف مو لو من 5-5 لو د ضاضم

 + ناب وو +... مس .

 ا ا ل ا

 5 ماونذأت ل 0 هر كار

 0 ل مظع 200 01 ةبايصلا نم هب نأ نك دنو تر 0 0 0 كلذ يأر

 برهلا هلازتعاو مرا يفد ةريقعلا ءوسو كل هلا نعءدم وو ةعلز زوبو 226 مهلا تدو امذاتسي 5

 ام 1 رده هةملق مون هل>د ن ا وافو مرا َن 2 مثوشو مثورق نأ 6 ردح تب و

 ا درس و عشت كم ير وق 0 ند در نادم انتر ندور 03

 319 نعي ىف لتجالا رمت مقا ىلع ررط يح داس رع ل طا لآ يففاةكم ت
 ىلا اف رمدم ىلوذ لتقف نأ داو 1| طبه ناآفا ذو اهلا هل نكمل ل 0 ل 0 1 0

 ٠ 1 ل2 امناو دلها

 ٍ صاس ةكمب رمسي ملو سينا * افصلا ىلانوجحلانيب نكي ناك

 : رضاح ة كيرالا ىذ نم ينحنملا ىلا نت 4 00 ًاطساو عب ريب و

 1 را وعلا دودحلا و ىلايالا فورص 3 اندانأق | اهاهأ |: جح ني ىلب

 ْإ صاعو ليوم دعسال رعلا اذا املا اذا لوقأ 5

 لكك ع يذلا لع 3

 كرات كعل نم تنبلا ةآالو نحن

1 . 
 ه:ءاع صخش ريخ يدح حمل و

 ةردانش. كيلملا امم انحرذناو

 ةظ.فب انكحو ًائيداحأ انرمصف
 ةدلد ب 3 وهد تدححسو

 أن دعي دايح 7 رعت "2 ءاايو

 رجاشتو انني رش حبصيو *

 صعاط كاد ذ'“ راو هب نسم .#

 مال ل افا

 رداقملا و سانا كلذك *

 ١ ت1 نوجا انصيك كدت 8

 0 فو 0 1

 فلولا هس يشفع ماقأ دع
 رام د 02و صاض. 0 نك اك يما يي“ نطق

 رداح م كيحتم 1 لهو نإ 50 هللا تأ 0 لبق د”

 ًاضيأ لاقو اولاق



 م يت

 ا ولاق دور > الاس ل رفوشكلب 0 1 لقسو 5 كا لحو 0 هللأ 1 6 ناجي محقاو

 ردش 1 هنأ لفو ت 36-5 ك1 هاد 0 ني ردح هللا اههخسف هن هفا ردعفت تيبلأ ةلئانو فانا لخدو

 را 2 (دالرلا ينأ نع حاس نب نابع رتب دوز )تلا يناراقة كلو

 0 أهم ربتعمل ايصاو ةمكلا 0 5 بند َث 7 د اما هريغ لاقو تذ ب ور< تب هللا

 ور«ا.طوح ا.مثدح ىعاو 1 ىلع هعازؤذ تءاغ 15 ف اكتراام نعم 0 ىانلا رحدزيو اهار

 تك يغبرثكا أ.أف | ولاق مزءز عر تيه أمدنع حدب 4 عال 3 1 ا كلذ كعل تا ىل |

 ءاشال هناف يغبلا اورذحا موقفا لاقذ 8-0 ١ ب رأانب ور< نب ضاضهم مق م 0 8 رد

 اوفلت> و م "5 وعزانسو 4 هومظعل و ٠ مرا اوفؤتسا - قب لانسان . كلب نك م ار دقو هاهآل

 قوم 0-0 حا 0 اع هللا ١ مكطاس 2

 م اوما الو
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 هللأ 0 كه ا أوفذ ل و هدف مه

 مكلذ ماعف 3 - هر 0 ِ بعرأ 3 اع 5 هنأم 3 ا.اظعم هءاح وهل د

 ىلا ندع عد# هأ 7 مهم 0 لاف هيف 0 5 أن رطلاو 0 روح مك وطه يذلا تيبلا ةرايز

 ور كي او>ر # نأ تفوذ

 وركذنام لطب مالا ءاج اذا ضاضم لاف احالسوالام عهرثك أو برحلا نعأ انسلا هنه انحرم

 مم ءاع لجو مع هللا 11 ُ مرا ف تعا قياامحلا 0 | ولاق ق قياامعلاب هللا مخ تا م ار لق

 7 أ 9 موو هر لمقال 0 هدر َئىَد 0 4 دلي 0 هلم 8 رح 2 0

 ىلع مه انف اهتدو مزمز عضوم ْ ال 0 رفد ةيماق 0 7 بهذ نم نما نع يو هن ةمكلأا

 ءايقيزممويلعو مرعلا ريس اوفاذ نيد 1 ماكل 4 هش ١» رط موعمو 2 لها ه 51 لا تراك ذا كلذ

 كالام 51 تدن لا ثوغاا 2 دزالا 2 ننام 0 نقلا يح نإ ةءاع# نإ صاع ١ ور< وهو

 يت> ةكم اوماونال ةفيرط مط تااةفناظحق نب برع» نب بحشي نب ءابس نب نالهك نب ديز نبا

 ىلا اونا انلفمرحلا هتنن نارج هرج ضرأ م 1 مدلا هويضذف مقدشلا رعي 0 تلاق

 الإ هديب لزم للف اندالب نمانخ رجدق انا مو: 3 لاق ةءاعث هيأ ورمي ملا ل ا ل 12

 اوحتسفاف انلم# ادل , انل اوداتريف اداور 21 8-1 هوم قف اذ او دحر اي اهلهأ ع

 لمأ هنا انفاب انيحف قرعشلا ىلاو مأشلا ىلا اداور لسرتو حيرتسا امر دق ميقن يتح كدالب يفان
 موف | يف اوركيتساولا ديدش ءابأ م ذح كلذ تيافك 7 1 ا نوكي نأ وح افا

 هةداح الف مديحأ ثيح اع , ءاولحر اق اندرأ ومو ان م 1 ءاع اوةنضيف اولي نأ ا هللاوأل اولاقو

 ْنأَك قلما يلا ىو ىلا س1 و 2 الود دلنلا 58 ماقملا قَد ديال هنأ مهلا 0 ؟راوجي ان

 ةورألا 1 ةلئانو امصلا لع ا نا ور هعضو مص بادعسو بناتكم نو فاقلا طفلو )5(

 نيرجحاخسفةيمكلاىف ارجف ليهس تنب ةلئانو ورمعنب فاسا اهه وا ةبعكلا هاجت امرلع بذي ُناكو



 مملاجوزتي نأ مالسلاهيلع ليعوسأ صف ساو مهل هتاف ليعمسا عم كلانه تازن مهرج

 ايتانحت لاق دي نإ ١, انثدحلاق رير> نب دمع اند مهدد ناكو فر 2 نك ساس تف 0 ْ

 دا نبا قحدا ا ةع> نإ دلما وعدا ريدم نع فشلا نب 5

 نب نامع نع ملاسنب ديعس نع يدج ىنثدح لاق قرزالا للا دبع نب د. [ةدح لاق 0 رمل

 تديلاىلو لففسا نبدا 0 محمح دقو ملا دمحا نب ق>ح-ا ةياورو قدساأ نب دمحم 0 ْ

 هيلاليم.سا نب تبان دلو مف يم 00 ما همال هدج هناك» ىلوذ يفوت مث هبا دعب |

 نفسا داحا عذيمسل 0 عم 0 لع تل ياو 5 ٠ نلسا ” ى نا يا موكلام عب عم مه رج تأ زو

 مماعدت وكل كله عم 5 نوح ري ال اوناك كلذكو علا نم ةرايساج رخ نانطعبلا داع 5

 ناكف هعزاني ملو 0 ا لك وو اراك ردعشو ءامو اي طا اندآ ك5 اىأ 0

 لح دي ال دا ند راواتس ا نم اهءاخ نم شقا ع ديمدلا ناكو اهذلعا نم ةكم ءاغ نم رشم ضاخم
 ياو فانتف هبحاص ىلع ا.منم دحاو لك 0 أ روطقو اهرح نأ 1

 م عذب ل م حو كلذ الإ | ناعقممق لن َتد دول رس 5 َلاَقُف عقءقسي هاا حاللس فق هلل كك عم ناعش 3 ْ

 1 حضافب اوقتلا 0 كلدب الإ | دايح ا تت 0 أ 0 كاحرلاو دال ليخلا ْق دأ 0 توش |

 نطل م ضاضمجر 2 عد .«سلان ود ضاضم ل انل هالو تركو م1 57 ب را تدشن

 ىلا موقلا ىعادت مث كاذب الإ ًادتاف ىمس ام لابو ءاروطق تحضفو عذيمسلا لتقف ًادبذش الاتق ظ

 اوحلطصاف صصاعنب بعش نآلادل لاعب يذلا وهو ةكمىعاب ًابعش عاطملا.اوازت تاوراسف حاصلا

 اوذبطف سانالر حم عذيمسا اانود اهكلمراصو ا هل عمتجا اماف ضاضم ىل | مالا اوماسو كانه

 2 رب نحاضمكاقن 5< ىفالوا اذه نأ لا ةيف خباطملاعضوملا كلذ ىمسو اولك ار كانها
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 اح ناريح حبص دا يحلا ن 31 ىعل

 6 وهناريح وهوا ءحبصأف #2 ةونع 8 كيس انتو تل ا

 عذيمسلا انانأ ي ها كاع اواو نوم ا ىغب ناك امو

 عر 0 هكر د اك ا نيحالابو قاذف

 مفدنو انآ ند ةنج تاراضا> * هالوءانك. تيبا ارضا نمو

 عني من انلبق يح كي. ملو * انريغ نضانلا يف كاذ يتب ناك امو
 عض وف مارال اكولم ةانسرو أ تضم يت روهانلا فاك زلم 5
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 لاقو' ١)كلذهرس الاريخ هيفدحاىتب اش لعفف اهقارف ليجعتب و رهملا اهبا غبي وأب صابر وهيلاهئاضعأ

 هةصقلأ هداه يف ارعاش ناكو ريب زا نإ رفعج

 تك الا الا ايح «* فسوي نبانينم ؤوااربماتدجو

 فدحوبو ع سو 4 تءاحو »+ ادت 1 لاق ني نأ تاو

 فموي هللا <كاررع ةلكتم كالثمو * ردا 3306-2 ين -

 فسوي كلذ جري مل ذا كؤاحر # اهاثم لان ام ىهدلا ساكت ناالولو

 فصوبي سياهردق ايطخ تءردقل # ىغت» نيح املا ىذيدملا 0
 ا

 كتسس وح

 صاس ةكع ر.س ملو سنا # افصلاىلانود>هلا نيب نكي مناك

 رئاوعلا دود + اوىللايالا فورمص  انداناف اماه اها انك نم يلب

 | ه 6 85 ور“ ن ضاْضل يزاخ ا نتا 9 2 مف لا 7 ؛وطلان م ةض ع

 اسعيف 0 ءاىرهوملا ل 0 رئاسي

 نا
 ىحيل« 3 6
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 | مي 1 5 0 ةقو ا يروذام دوا ءهاربال هقو ور# 50 ىلا

 ها - مهاربإ ف

 م ورحم نب ضاضم ربخ ر د كالا را تا

 ْ ا نب ليعمس أ ةلغر هتنبأ ا دق صضاضم هد>ناكو ير 010000 رأانب وو نا ضاضم وطه

 ْ 000 || هيلع مهاربا هوبا ناكو تانؤو راذق مهرك ! الجر ردع ثا هلدتدل وف نإ محرلا لما>

 نمةفئاطتناك دقو برعألا مالك عمسف هنامدق ن م ةمدق هيلع مدق هنا اطز 1 0 ب امل هال كلذب

 | نا ىلع رمح نب هللا دنع مرك ا ىفةثلا مكمل نمو جاحشلا نأ يتتعلا 40

 ْ نءادلاخ هعور يف ىتلاف هلم 21 2 رقءد 0 هللأ دع ركفث 0 اماقن ف هل> ا 5-5 هح>وز

 | ندا 1 اق الليل هنانك كلا دلاخ ىلع 7-9 روث كلا دبع نذا اهحوز جاجحلا ناكو كلذ ةماعلا 4 || سك 32

 ظ نذاف كلدب كلملا دع 3 ءاو رذؤبال مم | لاق تقواا اذه يفأدهل لف كلملا دع ّ ماش 7

 ؤ ثدحتف هرخْؤا نا نما مل ل اوم لاق ماه ه اناا يرسلا مف كلماد.ع هل لاقديلع لخد املف 8 5. انهن /

 ءاضغبلاوةوادعلا نم نيمح نيب ناكام هناإت ال اق وهامو لاق كتم ق>تيضةنوك | الف ةيداح ىلع

 ظ يلق يف مه ناك | + ليحل لآ . ا ناف لاق اللاق نايفس يبأ لو ربب زل لا نيب ناك ام

 ماله ف عدت نأ جاححلل ءاذأ تكف لاق نوكل كلذ ناف لاق وح لإ نع ارا لهاا

 ْ | ىلإ بتكو اريذ ها لاق تملع ثري كناطلس نم جا>او موف لاقيو نولو» ام ملعأ رم

 2 لع ى ١! نم ها اهةلطف اهقلطي 2 جادا
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  0يلنذأتنأ تيأر ناقد ميحتسأو كب اهأ يناو عضوم ا اذه يلا 0 اذا 1 دقنأ نا امك نع ْ

 ىلع امو لاق لعفاق كب قدا مْ ىو ع يفوأ 0 هداغتا يق ٠ ا 6 2 3 : كداعنا ف ١

 لقنلايف 5 د نع مهلباو د اومدقو ماملا تاري أول قى مقدناف

 ناو سلا 1 ل 1 * ىووا اوةريشملا ءام ىلع لدرو ظ

  0,كوط عماذ هه ًاريخ مازجالا لاف كم ءاب كلام هل لاقف ءاجشأو ءاكب ( رحأ يسب خ كا

 ىرابلا اذه  1١ولاقف ينايش مايا ركذتأ و يقي رط ىع 0 رأي ل تو 0

 ماعم م كتيدف دع لاف هيلع لقأ مْ نوروذعم أذا ملأ ّق لاق كتيه ريغ 1 ا ا ْ

 ا تدب ةوسعما نا نام نب بعدم (ريخاو ( م | لاو اوقرتفا يد م هر فس لوط

1 
3 
3 

5 

0- 
1 

 كلدب اهصق رب ناكو رفعد امبال هر لكن أريد 0 ردهدح

 جراخو لخاد ل تحا #2 َ امدلا يق هولع اذ_.>اب

 خالص ىتلاو - لاما عم * او>اريتحتبسلا موي حار دق

 حاصض برع هو>ولا ضي * حاس رقت يح لك ن
 * حارخلا | يركب ضاصد * حالا دحلاو ]وعزرفو

 ىلاحاسالا اماق هرعش 0 ا ةعسريلأ نير ل دف رييزلا لاق )

 0 اهيوري نم مهنمو ةعيبرىأ نب رمعا اهيورب نم سانا نك ءانع ءلاايف تركذ |

 ؤ ياه ارمصأ نب بييحو ىم هوطلاو يم رخلا كلذب 0 زا نإ رفع نباص ن ن٠ ةعاج اهندشنا

 0 بيبا راكدأ يف له * لئاقلا هللأو 0 تلاق ةوىع ما نع 5-5 لا ادع اولاق

 قدما ةورع علو يحرتلل امووري سانلا يمرخلا لاق م نع مع هد أو تايالا دو

 ربب زاانب رفع> جوز ' لاق ىربب زاا و رمت نب دعس ينادح لاق ربي زاا ع لاق يس وطلا ( 0 (

 اهو نيب اهيف دازو تايبالا # جرح نم ا راكدا يف له # لوش اهف فو ةعاز>

 جس 0 ىد نسل ©«. ترف اذإ حضاو نو رفكلا

 بعص ي4 و نامع نب بعص مينثد> ىموطلا ةياور يف ريبزاا لاق لدالا د الا تيءلا طقسو

 ةئيدمال ناك له هولاسف ىودب ةنيدملا نع ردصف ةنيدملا نع نبحتم لير نم ةعامج ناك الاق

 لاقفراد لك نم هيلع يبو ًاءيمح ةئيدملا لهاهدهش لاق كلذ دلو ا ا مين لاق ربخ

 0 لاق ىمش ( ىنريذا ) تام ريب زاا نب رفعج 9 دعب ربيعا مهءاش ريبزاا نب رفم> اذه موقلا

 ماثه نب ةورع نع ىراصنالا دمحم يبأ ن نع ةيواعم ن مهاربا ين ا "لوح لاق لوس يبا نب هللا دع

 ا الطراد نب ةلتع تلي ةندلا بما وهو جاجحلا جوز ا كاق هبا نع ةوزبغ نبا
 6 كذب عاد اعد دفلو اءهنبب هللا عمجي النا اوجرال ىنإ لاقف كلذ هل رك ذف بيسملا نب ديعس لحجر
 ش ىلاديرلا 5 ناوسمنب كالملا دنع كالذ غلب ف اف م هاردلا الا جوز مل اهابا ناف هللا يسعو لهباف

 1 كي نءطقيل اهسم وهنا هللا مهقيو هردق واح 35 هب رمصتو هل ظافي هيلا تنكاو جاجا

- 
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 رود نيمؤلا ريعأ كركم 8 تداسد هال 0
 ريك مار لا يف را تا مهلاؤ-لبق ماحرالا ىلا لصوب

 رف 21 ناكها 0 ىانلاو ريبزلا نبأ ن نع ربخلا اذه ىور نم ضع لاق

 رعب زلانب هللا د. ا اهأ من لخنأ دحأ سانلا يف يؤر امو'لخبلاب ادحأ ب 5 نأ

 ءاحاذأ ةئيدملا نالظاسلا ناك لاق ىمع ىنثدح ( ريبزلا لاق ) بعدم ريغ داو> مهف ناكامو ةصاخ

 الإ نوقلت 2و هي 20 كأي. زعم مسا هم اع 0 كلدب 0 هلو ند رة نم ذأ نا نادا ةقدصلا ل

 نبهللا دبع هءاكف 6-5 نوره ناك تح هنم كلذ جرختسا مم 0 ىلع بضع اذاف هنوراديو

 ٌرفعح لوق كلذف مهنعتقرأل اهب سأق شن رق نم دحاو ريغ ىلع كالذ نم ترب كوك يف بنش
 رودب نيئموملا 0 2ك دكص + .تديدأ تنودعف طاذ 2 ريب زلا نبا

 هلمعتساو هب ر> هللا دنع د عم ريب زلا نب رفءح دهش لاق بهدم ىمع ينثدحو ( ريب زلا لاق )

 رفعج ل وه كلذيفو هدب ىلعمدلا دن ريبزلا نب هللا دبع لق مون لتاقو ةنيدملا ىلع هللا ديع

 نكرلا يدل دالبطاباسفنا نيطأل يئاكر تلجأ موب يللا كري

 نصحلا ةدراطماللاحر دارط * ا 00

 ناد. ليادارطال لاتقلا دارط اذه لوش ناصح عمج ندخل

 نيضلاةدراطءنم <منادمصو # قفاغو ترحم انتماحم ةادغ

 كلذيف لاقف ةساعم 1

 دهاح ورعان تيداع نا ودع * يناق يعأ نااب ينيحاتال

 داع توملاوهلادنع تقرافو «# اوعبادن نيذلا يناو>ا تقرافو

 يطع اهملا ءامقلاب اند هك ان ا كارأ ال نيك الواو

 ير اه ريغ هس دشن و ريد ولا ا 0 تراك نب بتءص#و ته 1 ع يندفنا ) ريب اا لاق )

 كس وص اهلانبا
 - ا ءا # 3 هع ادق سيح ن . نيب كجحاهأ

 00 كل .ىلع 3 ىوولاو ا

 لسعلا نم ىل> او ىلفهدلا نم سعا © يئدنال ربع ما لبك نوبلا |

 رم الا ىلا يعامل, ةبسنو ححرم» نبا 0 ىي هبسن رصنلاب لمر فيقخ تايبالا هذه يف

 ينئادملا نع زار اثرحلا نبا دمح اانثدح لاق_ىلعنب 050 ١ليهس نبال هنا لاقيو لاق

 هريو ىتئادملا نع زار ١ اجت كاف هوم نب د# انثدح لاق ئوحتلا ر ا

 4 قي -51 57 ةدامعلاو تلين 5 هع اع ح سو 7 را 0 رؤس : مو 4 لاق “0

0 

 هولع 2 نيد و هند تناك ريس 3 0 رةعجح نا نامع 0 ترحصم ىعحع يي 'دحو ) رحد زلا لاق )

 ( ردع بلا اننا نال
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 ه-همالعو هموزيح الع زعل * ادح_-؟1الا ترخانجرخاماذا

 هدتعالو تالا ثاطق' كلر # :بودمو قرش قران رم نملاذا
 اهلك ناو سنالاانم عزفتو + هعاعو ءةامملا رو برمدا و

 هحاضب مك ناطاسلامكحاذا * اهاخاسوءشلاو ىرم عئميس

 ذوذام هنم محضالاو همحازب هحاضإ ورمي وبا لاقو هحاصي يوررو

 ا
 جرغ نءداؤقلا مها لهما 0

 جا نم لخعنلاب انال>اموي * امرحاتابح ريدا فكما

 جلف ةيقر ريغ ىلع تلاف * 0

 جرالااهءيسن نمةحفىف # مهلاحر ىلا يمداتاقا

 ا ءرصنتيلا يرحم ىف رثولاقالطاب لوا ىل بة فية> ضارغال ءان ا ريبزلا نب رفع رعشلا

 سأوب ه نا ركذو

 يلعدواب لمر. رس نبا نع نأ يئاشهلا رك ذو ضيرالاو حرس نبال نانلل

 م: هبسنو ريبزلا نب رفعج رابخأ الج

 هيف لاقو هّقيرط رحغل 0 يرخغلاو ة ةشا رطلا هده ُق ناءحدل هنأ ةنأن

 ركب نإ ىلع نب بعص نب ةب اكع نإ هيام نب سرق نب ورهعدبع نب رمشب تنب بني ز ريب زاا نبرفعجماو بااغ

 كدج ىن ريخا لاق ناهءنب بعص م ىنثدح لاق راكب نب ريبزلا ان”دح لاق يمءوطلا ( ي ربخا )لثاو نبا

 نب ناماس ضرف لاق ربب زأأ نإ رفعح نب بيش نع بعصم نب نامع ىباأ نع بعصمنب هللا دبع

 ناك هنا هللا ا انس كلذىف مزح >نبا ناكو لاق ضرفلا ضرعو هتفالخ يف سانال كلملا دع

 ناماسىل لاف ريب زلا نب رفعج نب بيعشلاق كلذب مهفربا مهفاف> ىلع اول اواطتي نأ ناملغلا سمي

 زيزءلادبع نب رمعهل لاقف رفعج لمفاملاْذ ريب زلان: رفعح نإ بيعش تاقف تنا نم كلااد.ع نبا

 ريبزلانبةديبع نب رذنالا اعدف بانلا رضا رفع لاقف بالا ريض هل لق لاف لايعلاو ريكلا ىلع

 لوق اهف زيزلا دبع نب رع ىلا هلرأو ةعقر هعم عفرف
 بالا ءاروزم ىفوقو نأ #* باطل ان ر.ع نب رمعاب

 9 باراآلا 2 مطح ىدنع كدع 3 :

 ىلع ةيوعم رائيد فلاو هئيديف راثيد فلاب ناماس هل سماق ناما دنع هرذع ر.ع اهارق املف لاق

 لاق رايد ىلا ةكيسلا نع نادي ناو را اعط رت 3 نادوسلاو ضي ءلا نم قيقربو هلايع

 ناك اميتفلا اذه يخسأام هن هلل دا لاق مهل ”لبدقف ةلئكسم ريغ نم هن .امءأ لاق ينأ ىلا كلذ ءاج املف

 لاق مث برد لا نام كانها نكلاو: حس نالالو ايح 0

 72157010 سس يس ع جس ردت و سبح وم د ووسم مس ل يس هي حج بع :١ ١ .جووس د مع وو مع بدو ب ويمص جسما
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 أ
 اذه يفوأ رف نرش نمدل 8 دمع 3 راح ين نب مح لإ لغز كب ةلمرت نب ىح كب 1 5

 ظ هلو5 9 3 وهو يفوا ةيقق 20 ا هام | رمش هك 3 وهو تانعن 0

 باعلو ير د راس ادوتع * ةءاعإ | رط سانا وع او:

 داك أالمصأ لحر نإ لاثو ىفوأ هتماندف هلمف لعشي هن راميو هن 0 رغاو مرطأس 0

 20 لمت ىلا اذه يحاهأ انو نسف ن لحر نأ :لاقف تت 1 نهو هل لاَ ىلا ب رقت عمسأ
 الف اه اع نا ا هئم هوندأف ءادعطأ ن ند مهف ليقام ورا" نانعاو يع قر

 يلا بنوو هبجو ىلع طقسو ه.طشلا 31100 برض م ةوار طاب هند وعلل بانعنبا ن م نا

 او راهو قوات 0و رش مب عمي نآداكو يثرقلا ن هموعزناف هتحنأونب بئوف هذخأق يفوأ ىلع

 كلذ يف يفوا لاَ هدأ ماو حاص ىق وح تاع نا

 اناسح الارصصتمو مائالا عزب نإ ادد امري تانع 05 اال

 اصب نابت ازا نا الاك * هتك رشف يتوارهب هتبرضف

 ربي هعابو هل ادنع قرسدبا ىشيرق نملحر همها ةدع كلذدعب ناك املف. موقق وا قم لاق
١ 
 ع ذب يدر تاعحو هتيدملا + ندعس يف سيخ ةشيلا هيلع ماقأ و هدخلا و 4 ااعإ ي ثرةلالزي ٍش :

 .اودؤي ون ةنيدملا ىلإ ري ىنب ءافرع كو وام اونآف نام يف هن ريشع ل تاتعاؤا

 ةيدراح ن د.ءلولا نب روصن :هومزالنيو رم نب د ضررعم انآ ةمالسو نيصح مف 0 هوقتاقدص

 يتح هب اولاز. لو كبضرأو ضوعلا كيطءا نم اولاقو هلاو.تناو يثرقلا اوقلف تسلا ان

 نان ىنب ن٠ نيندالا هءوق ومو مهحدع ثيرحلاقف هليس يىل>ولبق
 راحت تداولا اينق ةطابل دعب قكرا كا كسلا

 را هللا لب راحو دعسو * ضرعم ينبانو و ترمعأ

 رثعا تدك ام دعب قاس تبثو * مهنءةدولايناطعا شرءااوذو

 ريصمرخخأ و ىمع أ طياخ لل د رس ارا قي راقلا ضاق نال
 1 0 وردنا مهريخو * ةعابرثوغنبورمع ىنب لكل

 هنمنكحضف اصعىلع ًاكوتي وهو عبباق يتب نم ةوسني نسأل دع تانع نبا سوردع 50002
 لوب اشناو نهءاع فقوف

 عكرتي اصعلا ىلع صب .ةلا قاخ * تار نأ عييلق ىنب ءاسأ تئزه

 عودأ عيش ١ دنع نأ ن 2-8 ازه» ىننئاعحو

 همداصتن دعم نم انكوو انعدب * هل لةفداسفلاب ىدوا نبيدلا اذا.

 هءاوخو 5 اهف دوادل + عطاوق تافه ىم فافذخ صيد
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 # راد ىف نيرا اح,صاف * درحع افق 1 00[ دق

 تا ودع د يكفي ف" ا ال ل عاش تا

 لأ راجعا ا #« امينات دعب ار 0

 ءان رفاكلاو راثلا يف *# كلام يدب يف اءي اراص

 تس و
 فاك امين ون تثعامتناو #فرصت.ءاينش نعم ويلا ك.اق له

 هك مهد ترج اوك اعاربم # ن5 تعدمالا ىهنلا عساك

 نب ليمعسال هنأ ةناب نب ورم رك ذو يئاطلا بانع نب كيرا تلاا) نادل ورح ولأ رد

 كلام هنا يماشهلاركذوو رمع نع ىلع سول قرا يروا ساو ا راكاربل

 م هبسأو ثيرحرابخأ يي
 ةراسا نب نكات ىأ دخ نأ نوع ن 1 ' 5 نب ةلدلام نر نطق نير نا وداي تانغ نب. ثيرح 5

 درا دلع لو يونا ةلوقلا :ا رمح نمت ينااثنا عاش "يلع نيب توذلا نب فرخ .نب ناهن |
 ١ هصخامإ 0 هرعشو دعال ءاش الو حدم يف ىسانال ريشلاب دصتم ريغ القم ايودب ناك هنأل ءا ا !

 0 نب وو وع لج رألا نعود ا ا ينربخا ) معأ هللاو

 هلوق نيلوالا نيتيبلا دعب ءانغلا اهف يلا تاسبالا ماكو هبا نع ىنادثلا |

 اوفرصتق اجا ننالا فار دأو * 0 0 نأ يدو مودي

 هدو يذلا ندع فراغ نال * هحرأ تك حبوا

 فرطلا نئاخلا نا ةنايْلا ىلع * ادبا ل ا .انال

 فرضت حبراا امهحاو اميح نم * ةعقالب ع قدس انيك

 2 ناجم يش فرط ىتالتو * ادب يأنلالوط نيليلخلا يسب

 5و2 ني دكنوا 3 1 كلب و اط لاق, ةاسا ف ةديصقلا هذه ثيرح لاقو رمع وبال اق

 "الا دوز ىلإ تحال نأ + ووموع هزردتا اراهأ ءدعوف ايطخ مثالا ةظدعو اها ناكو
 ىلعتلات رات>اف امهدب تريخ دقو ا تكارو هللا 0 2 ناك لك ين نه ل>ر اهطخف

 لعب ىنب ومب لاقف لع" يبو رت يتب نماوب جوزملا موقو اههوق وحمب ثيرح قفطف اهجوزتف
 ,قطنم سانالو راف قاعنم مكل * 0 انْطا لها لع يف

 قعر نامي ريط وا يملا نم # ةر> .عضاوم يزعم 7

 قطعي هحلس يف ىحضاا ة ةأرسن # م 00 ناك فلق 1 ْ

 دقو ريم موب تاذ وه انيف يح 0 م لع“ ينبو 2 > لزيلو ور وبأ لاق :

 نب رن ينبو لعأ يف نب هب و>م هلاق يذلا رءشلا دشتي هنانف سااحوهو شيرق نم لحرىلع لز

 رجح نيفوأه لاق رن, كوذب نبىدج نب ةءراح ىف نب مج ينب نم لجردئموب ربيحو دوتع

 1 كو ا نس يفد هي و مط

 0 4 واكو يبيع

 نا مقا ا يا يصل

3 
: 

1 
3 



 ن0
 را 7575700 ببْس7اابباببلاب77اات7بب9792225 5 شبيب

 هءد نم ين ريق نابآل هللاو لاذ كلذ هغاش هب راحتساف ىلع نب ناماس هيا ريق ىلا ىضع.و لاق

 اًرامتنالا ينبزل يدها فوم © ل راثلا دوما حمرا لو

 ناك

 اراححالاو بارتلاترحتساف © اراج عنك روبقلا تننظو

 م تبت ركنأو تف »+ وألا ةدش ن٠تررفغى رهعإدق

 ارا [د سجل و هلابك : ىشبأ بويأ نأ ا 30

 أرا ريسقلا كلذ هللا ا »+ اظح هف ديلا و ير مل

 لولوي لكن لب روثس هةماغو »# بتاكم لحوث وغرب رزحدل

 ءوحوي هيف لاقو
 نءسلاب تامركملا يرتشي نم # ايدتاب ناماس نبا #

 0 0-7 00 ترن * ةرك مئاه ترخف نا

 نحمل 2 ند 1 د جار امها تلق دا كلكم

 ندلا يف 5 بيعلا امكل * امم بعت ل نادج كادج

 وفعأالهللاو الو ةناسأب افتح دادزي امناو ادب ىنااشال هللاو لاف ناماس 0 هوا 0 لاق

 10 [ةيا اق 39 هلا كددع نب 1 ) 3 داود ةافو 3 تفاقَحا| 2 ادبأ لذا اغتأ 81 هنع

 | ماقأف ناماس ن ز, دمحه نم بره ادامح نا ناسش نإ كلملا 0 ةحاد 2 ينثد > لاق هش نا

 | هلةف 4 فل َو> هيلطل لزب لف زاوحألا ىلا هل يلوم لشوا هريخ ارت غابو أرب ريتسم زاوهالا

 ليلع نب نسسحلا اوي | ولاَ نر مع نا دهحمو يد 5( 78 نسايعلا نب دمحم ( قربَخا) هلع ا

 نءأ ريدسم 5 ليف م ماقاف ملا ند ماس ىلع زاوهالاب ل 2 نأ دال نإ 0 .٠ نع يزيماا

 [3 611 ىلا رطضاف ا ضرشهقي ط يف زاريشب رش ةرصصبلا ديري هدنع نم جر مث ن ناماس نب دم

 لق هللا يأ مْ ليلع ادامح نأ هيغل راقت ناكو ةعات ىلع نفدو كاذه تاش هضم دتشاف هّئاع بنس

 راثلا 3 راص ا 0 هب اوط 31 شاع و الاب كامفاقل هيوم

 هءاع درب لاَقؤ 3 ْق هع توع نأ لق أداءح تدبلا اذه غلق

 رر

 #3 اثب بسأي يل لاش نك 3 نهي زذ 0

 زل ةعلتلا كلت ىلع دا> عم نفدف 7 هلزدم ىلا ىل< نأ قشا ةحييطنااب أراشب يدوملا لق اءلف لاق

 لاقو !ءريربق ىلع فقوف اراشب يجاهي نأك يذلا يرنصبلا ىعاشلا ىلهابلا ماشه وبأ امهب
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 لثم ناس ونلاح لاق لاف هبامو هتاع نع لئسو تاج سس بيصخ ماو اه.تاق دادغب ىلا

 مويلا ينم جوجأ هئطخ ىلا طقتذكام لاقف أطن ١> اغر شولاعنا هل ل يق حام دا اع

 ربنق نبا لوقي ٍبيصخ يفو

 بدصخ و ذا # ىلهال تاق دقلو

 تطل يف يدال # بيصخ هللاو نسا م

 0 . * يلم فرس اغا

 لاق ةيش نير انثدح اولاق سنون نب ليعمساو زيزءلا دلع نيدحأو ردع ا وررحأ)

 قحسان 5 3 يلا ةزادا ع ىلع نب 5 را ةدادناو نائس نبهللا دع يندح |

 0 عر هت. .يف هلوقي ناك امل درحع دا ناماسن, دءحم بلط ساب ءااىنأ ندمحم تام ال لاق .

 هيف لاقو ىلع نب ناسا ريقب راحتساف 0 اان هعم هل ماقمال هنأ 2 نمش

 5 اراوتإ- ى هيلع هللا تحوي ا نيد 0 هه نوم

 #2 ارازعا كعلا 3 ءاللب كيتعا كال لذ الإ سس ١

| 

 ارارفلا كم كتم[ لإ ليك >9 دحلا ىذل دنا

 اع ده تدار ل بو ا ىلا رق تل ف[ ع
 اوال يذلا ماي نأ واقسلا كدي نايت ا

 اراحجالاو تارثلا ترويتساف *  ارحم داتملا نم. ىلإ دحإ ا

 * ارازنو اهلك ناطح 5 زعلا ةيغب يف كم ضاتعا تسل

 راو دم رول هع ضاق رالاق نسل نهراع كل
 ار[ كش لا + كاوا هلاوطخ نه حا ىلا ني

 نات دف نك ىل كي ط 1ك نيواتناف ادم ل اذا
 ارادتقا ناكف نك تاقام وفم لا ريخو تردق دقف ينعف عاف ْ

 انام إلا كو يراح- قاك ه6 رح راج :ناحمالا 0 و ظ

 وعلا ليلعنب نا انثدح الاقيفريصلان رمت نب دءو ير 9 ءأأ سا. ءلاينأنب دما ( ىنرخا (

 أ ةدشلا ين“ د رمغ داح باط دق ناماس نب دم ناك لاق حاب هلآ نا ل هل لاق

 هفاخو هياطىف ناماس نبا دج 0 اماف سايعلا يا نب ددمحم نمهءاكمدل هيلع ردقي ملو تايز

 || ىتكَف اديدشافوخ دامح

 * ىلعو يمت ااذا ىلمعا * يبا نباو يلا مع نبالي
 ىذه ردن هس دوسأف دكا اذا سهشو ىحدلاردبت 3

 ولاو عييرلا ثرغ دي مل اذإ لو ا يف سانلا امحو

 * ىسم ريغق همذ كَم 5 20 َك هو 2 لق كالوم نأ

 ىصولا نااب هلفاو 4م هب 3 وتل ١ لفاف امان ءاد دق مْ باف اح



 . 5 ا تعترف 4 يح يي 2 د يا را ا

 (ةه)

 ا ناوكذويا انثدحلاق د.( ىنريخا دذكقيح يدهلا اهحإ رخاف هدب باكرلا د. در ق- جر م

 ىلا هيقان 3 دومحعلا ولي ناكو 1 ايوق اديدش ىابعلا ىأ ن دء< ناك لاق يب و:ءلا اًسدحع لاق

 درع اص لوك هفو ب ةطير هخأ ٠

 اناد دعو اتايرعأ سانا م 011 #* انا ذا ىابعلا ناد كوجرأ

 ا لحللا دنع ساناارعأ : * مدق ىلع ىثع نم 0 تكناف

 انايلاو كسلا انيف كدوع جملا * هتراصع موق ىلع دوع جوا :
 0 30 اا لاق نم رلا دبع نب دمحم ىنثدح لاق ينالغلا انثدح لاق يب هن ده ( 0-6 2

 لاق امع روصنملا هلع امل ةرصنلا ن نعجورملا سايعلا ينأ ٠

 مرغملا دك يف رانلا:نم+ * تنبش اذاقت نيبلا ةغقو نأ

 مهسالا ةددنسم سون, * تيهر ذا هحماو> تيمر

 مرضملا ىغتلارح لثءىلع. * عادولا مون ثيل انفقو

 #١ مدلاب هدلعل جزيمو د* قأ رفالىرج عهد فرمد نث

 ناماستنب ينيزب بشيد رجع دام> لاق يئزاملاز ام 5 انثدح لاق بارا نب لضفلا ءاندعلا

 : سا.علاىأ نب دمحم نا ىلع '

 نين ماجا يف لاو نت نع ءاا ا ا
 بقرتملا حشاكلا راذح هلا #* هفرطل ادر عطس الف هآرب

 نهذ.لك ايهاذالاصو يدال * هنكح هنف'ادنات كدلم الواو
 تاير حت اقل اع تحف # هرارض دعب امكان تربعو

 دمع ( ينرخأ) رعأ د للاو دمحم نم هناكمل هيلع ردقي ملو همد رذنف ناماس نب دم رعشلا غلبف لاق
 هئس لوا يف ساعلا ينأ ن دم تاف لاق ن2 2 نب دمحم نع ينالغلا ىن :؟دح لاق ى< نبا ْ

 هلو همرب داح لاقث 7 ا

 اروهدلا تروقدق تنك ام دعب * اكد مطاع نه تملا

 ارتعأ“ عدا تدق“ نفحات ا * :ك يذلا كاذ ريمالاىدوأ نيح

 اريحتسم هدعإ ترص دقت 00 هن 0 يل ن6

 اروذحلا يدع تققح نئافلا يأ ناي وذآ سدا 8#

 ارورسسو> رات سالف يرورسسك

 01 ارثو ءاطو كك تاطوو ٌُك * أها مامغلا ىناللظ 0 *

 هي ع 3 0
 4 تدءاس 2 مو.طا ىكيلس

 اريظن كوبأ عدي ملاه لش * 2 انيف ثيضم ذا عدن
 لاق 1 ريسا نب دم انسدح لاق ريهز نب دمحأ انن دد> لاق يدب ْريلا سار لأ د

 ْ لمحو ام ع 4 ضر هرعو. !اىلع وهو هب رش سابعلا يف ند < ىتدفالي اي ب :ارمدأ بدبطلا بيصخ ناك

 أ



 ع ينحل
 تمدح تي 5 ءدع 8 5-5

 ظ ردحطاي و م ميل سلو + د 4 كنء ىلام تانز ظ

 ىذل'اهف 5 هرعش نمو لاق مه ردفالا هس نادل نا اعد هللاقو هل> رب برضو ب رطف لاق

 كس وص ضأ مك هنف ىنَغ

 فدي هام تودحرو د فادي 1 ري

 ف راظتدم اندادوو د ان ديلت 0

 فاح نه قدصمو »* اد_هاح ات هللا

 فوعا ال يدوخ © اح مك 3 لل
 فرديو نحل كلك اع نا :قانكت يحلو

 مكح هيف ينغ ىذلا د. رعش نمو لاق لوأ للوقت هنو ىداولا مكه تايبالا هذه يف ءانغلا
 مالا ىلع هنعاو © مكحاي بصلا دعسأ

 خخاا هيثي امنن * هئانغىف رداو *

 من وهو اجا < ير نأ لحما
 متالو فدنأ بنتيز ىوه يف ى ءال

 متسلار ٠ اهاوهيف # ةلح > ملا س 0
 | جمس سمي

 ديزي لاق لاق ينيدملا 0 لاق ىلع نب نسحلا ين ( دقو ) جزو هنلعو م 6 ا

 روذح هؤامدنو هنأ :ةيداوأ 5 دامح هيدب نيب ل ءلا يبأ نب 0 ن* ينأدح ماش طا

 دلع لل مهمل مع ءامج ىلإم و مم افا 0 ا لو 06 اور 0 س ىد نوب رمي مدعو

 50 ! ىلع در لاقف نوب شي اًودّباو اهشاف يداولا مكحو در 1 ىوس الضف موف 6

0 

 ظ
| 

: 
0 

 مالا ماو # مكحاي اب بصلا ا

 عاارعت ايان ع يري نأ لجأ
 ندد لاق ىح ن دع ( ل رخا) اهاويلا نذف للعدو مو نسحلا ريخلا اذه ركذ اذكه

 : ىلع نب ناماس تذب بنيز يف سامعلا ىنأ 0 ينالغلا نو قا ةفءاخ 0

 دب راا' كنا اث اقوش #* ىل ت>هدقدبرالا رشا

 دق رفلا كلكر كك نمهدقر فلام قار أ

 دعوه ىلع مكن ىنناك * 5 ىلإ مهأ

 يدلوهنمدلوملاةبيرق * .ةلفط اوثلا اير اهنقاع
 دتحلاو يقاثاا بسلا يف «اهدج تب فامذا ىدجام

 ٍ ىدهسماو ينءعروناب # يتول> يف كان أامللاو

 اذ ديالك لاقل ةءادملا ينادح لاق 5 تر آلا ين ”دح لاق يحي نب دمت (ينرخأ )
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 يي

 باكرلا ّق يديملا لودير 2 8 هباكر دم زيغف 1 امو ا ةدشلا يف ةياهع سايعلا

 دام اذا لوف وفب جوال 2
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 ب تي 0100 اهب

 000 ا
 نا ا
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 بذيزاي رجطا مقفابنذ * مدنعىلف عاام هللاو
 ندعا قنا *:يوستلاف د هلك مط ادي ربك نأ

 فدملا تاذأ ملذاو ىلا نإ مكم الا>اب ىلو ىلع اودوع

 هنظا جزه هيفو يعاشطا ورعع نع يطسولاب لوالا ليق' فيف> تايبالا هذه يف مكمل ءانغلا

 ىنثدح لاق يتاكلا راأا نب ىمي نب نيسحلا اند لاق ىلودلا ى ع نرخ

 يداول 1| كح هيف ينغو قا ف رعش 0 سايعلا يب 5 دمحل ناك لاق نان نب ورم

 كلصت وص

 يققارتغاو بالفرن 3ك 1و ار را
 فاخ ربغ كل دخءش ناكوك# ا رانا يف ييفاتو »*#

 فاوطلل تاع 1 دع ع طاس كر تهوشو

 يتاشآلاب نر يزف # اع و قم ل

 ينأ نب دمحم بطخ لاق يئادملا نع 0 يباني ث نا يناد> لاف ضر ىحب نب دمحم ( يربك

  سابعلايفأ ن , دم لاَتؤ هدف لاق هنا الا ءاوبس ثيدحلا 0 0 00 3 ناماس تنذب باي 0 سايعلا

 1 , اذهبات لا اذه تاو جرفلا 2 ) لاق ( اداح 5 - 502 كب ع اماك تايبالا ركذو ا ارو

 2 دقو سايعلا يأ نب ني قمسأ 6-0 نو تالز رئذ اوقمس امل ةباور نم طاع هأذز أ مف

 أ تتاكلا سنوي تاايز نم وهو ةمهر 9 ىلإ ةيسسأ و ةناتك ُق ىلصوملا قدس هئيعي رعشلا 575

 هبف اهلم فو رعم روهشملا

 نود كاذ ترك وف 030
 لوالا ل. ملأ ند 0 ناو رسصنخا يرحب يف رضنبلابلمر فيفخ نسف نا قحسا 3

 1 0 0 5 5 اهتم نونغملا انف ينغ امم ةريثك راعشا بنيز يف سايملا ىلا نب دءلو يمت نب دمم لاق رصنيلاب

 يا

 فاصم خال هتركذف *

 1 ءلاب 3 0 ا ىلا د يذلا كَ 00-0

 لاق يالغلا | لاق 0 نإ د ( ني ( يطعس س ولا لم هر فايف م 10 تاسبالا هده ٍِق ءانقلا

 00 ا يغإ ىلوم ينةلانامح دل احد لاق د نب ماش ره ْنَء كاحضلا نب هللا ك.ع ينادح

 لاقو مهرد فالا ةرشعدوم رشاحأل : يداولا م اع د :عو سانعلا ىأ ن ا ل نوسولا] نامحدي

 مل اعلا نب ساق رع ٍق ىنفف ناد ًاددناف هل هذهف يفب رطل توص 1 1 قيس ند

 فرب اهه>و فش اءاك ند 1 ةرو 3 ءارو>

 بايز يق ريش رمش ف مح ينغف هل شه مط

 ( رشح كلا هن ولط 21-50



 اين ةواديف درخع داع لاق لاق وهما نع هنازغ رااح نب لع نب ىي ( رخا)

 هل تام نب نع هيو قعد ماع نب هللا دع نب ىلع نبا

 دواد ينرمنو يحد مه الواويدنعما الا يح رانا

 دقي نم هن قا داكالم نيس اال ناياع هاى نكد نأ

 دودهملا ينكر مويلا كب دس دقف كابا ىدقف ا دو
 مل
 يفو ”ينالعافلمق 5

 ديزي لب ةيراوإ ءاهد نه. نبا لاكيفنايتفو
 كام كيفف ملك "تقام 2

 دودي ند م رزرعو * هنع عفادملا رمادا وهو

 لاق نا:سنب كلما دمع ىنادح لاق هش نإ روع اكد لاو يره وألا ريزءلا دع نب دهأ ينريخا

 نينغملاو ءارعشلا نك ةعامج ةعمو أبم دم ةرمهنلا حافسلا سايعلا قا 0 روع روصنملا رفعح وها٠ىلو

 ١ 0 ثاعو 0 برشو ا الو هيومدازي اوناكف ناتحدو يداولا مكحو در داح مم

 در لها رع صا هن لاقو 2 اي هو.ةلق دودسلف

 سردلا وبا رصملا ىلوذا * نك ولايلا خرلا نم ان رص

 سلا م 5 ند هس ساحو نب هس ىلع مول يف تكثام

 رفمح وبا ناك لاق يا ينادح لاق ولا ىلع 0 دمع [: ل راع ن ري هللا كم علب دم>!(ىنريخأ)

 نب هللا دع نب عار يرطب رسل هالو دع تحمو ىاجتلا لا نب ده ضغبي روصنللا

 ىد نإ دام>و در عع داود مم مه م ةقدانز اناح وم حعص) باع مو روم 3 هم هاو اهمدقف نس>-

 فاغب ناكف ات سام ءلاينأ ن ؛ دهم ناكو سانلا دنع ىديملا هبا عفت ريو هْنم ضخ م هواراغنو

 ' ةرصبلاب م 5 الو سس , دلأانا انآ ةرمصيلا ل اهأ 4غ ةلف هاروشسو ريد» 2 هي 1 0-9 7 كف ةيلاغلا ع نم قارا هيل

 ا تدد>و نم لك لقافةما 0 ته ىلا هرم هيلا لهأ , ضررا ا ىلع تهز < نان هبادصأل لاق هدم

 اؤاح مت هنم هن وكر ءاأل كلذ لعش ٠ نحن من هلاولاقذ نيد لإ ( هللأ دنع 6 مهار أ عم اودرذ مال
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 ناتقنلو ناتقيل م ص نيل هللاو ا ولاقو كلذباه وماعأف ةيموزلا ةءاس نا بوبا تاب ةكلس همأ لأ

 0 ةحم هلع 2 [ممدن نَعَسفَشْكَو هيلا تح رذف سار ةلك ١ ةرصنلا لهأ ىف نك اعاذ هعم

 أ ىلسوملا قحسا نع ىلا ينثدح لاق ةزاجا ىحينب ىلع نب ىي ( انربخا:) هيلع مزع ناكامج فك
 تنب تايز يوم د#ناكوهبدأ يذلا وهوجافسلاس ايلا ينانب رع ةيحاب ِق درع داوح: ناك لاق

 ؤ ناك "ينل هوجوز, ملف اهبطخت رفعح يبا همع لق نم !ماع اريما ةرمصيلا مدق دق ناكوىلع نب ناماس

 ناسا ىلعد رجع دام>امفلاقف !رعشابف قدا دمحم لاقف هنامداني يداولا مكحودامح ناكو هلةعيف
 ىداولامكح هيف ىنغو سامعلا ينأ نب دمحم
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 5 (ةذز
 22 5222 يي حلا

 ا ةيلأ ب ءاكف هنع عاجل مْ لغب ىلع هل.حم نا د ر>ء دام> دعو دق سانعلا ينأ

 1 ها 5 دع نع ء لذللا' 01

 نقلا ذأ وطاف 0 1
 لزلا لئانلا اذاي س * اعلا يلا نااب الا #

 لغبلا يف كداعيم ي # 2 رز كو ]ها

 لوس ينال سياج #* رادلاف سدح رلاكاذو

 لطملاو .دام..ءال ف #* الخالايفمزهلا كيري

 لاق ينيدملا ناماس انثدح لاق كلملا دبع نب دم نب نوره انثدح لاق ىلع نإ 00 (ىنربخإ)

 هل ا ىلا رعشلال رقي: ناك لح ر ءاحف هوه ب د ردع دامط ناكو را يل
 هييشنب نامءل ىرقف ىلع # رعش تدب كانغ نم ينع : ْ

 ه.>ورقف نم كادي ت الم * الياخدب تدضر نأ كناف لاق

 هنع ء يب>و تنصو هحدم نع يندطقام هاا 55 ينقع دقو اريخ هللأ كازد ح لدحرلا هل لاقف

 امالغ يوه د ورع داما كا عقدا نب ان :دح لاق ق ارولا نيسحلا 0 ينرب>أ (

 ناكو لهملا ىلاوم نم هسنعأ لولطعا:نبأ واحلا ريش وبا لاه كتل ىلاود ١ كلا
 كلذ نم درجع دامح بضفف هثطو تح هيلع كاتحي لزي ملوسايإ نب عبطم هانأف لاما افوصوم

 ذامح هق لاقف ءاغ ةبدن اهرب تشل و ١

 لوهج لوذخم م ردع لا الدنا ملم
 # لولم نينافاوذ * رورغ كنرفشيال

 لوقي امولحي وهو * هنم لمفااولي سبل
 لع تلام ةاذإن سف را دمع قاده

 لي لذيابو دع عاوملاب اداوجو
 لياق 9 ربع“ لم لا يعش ول

 ليلخلا هللاو سرب * اليا ترتئاامكاذ

 لودر كب هنا شلل لا
 لوطت يناما كعك هدة اوحاسا

 ا.منيب ءاجهلا ل دقو اضيأ عبطم يف لاقو
 ةلزممساناا يفىعدمال تدحع

 اوك رتام ىأرلا جو كيفاو رصبأول

 نيدالو ايبدال حاصي سياو *

*« 

 فودحييو هوغأترصنإب الا © ةلزنملضف ميلطم طق لانام
0 

*« 

 نوةدشاهرك كودشب َقَح

 نكي تافام ال هيف أم ناكل يروا ال اميمطم تكد راواو

 نيعلادر ابرق كرتيو اله> ©« دمتعمدراالودفلاب رقزاتحم
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 1 نا لك اذن هنود تريصق © ىح لاط ىذلا .ىلاعلا ءاثلاو

 نامطلاورموىدتا ورو يو_#_ةللاو مراكملا ورمع ورحم نبااي

 ناريكطا+“ ةيرح كتم هلاوا لاب مل رصملا راح كل

 نارقلا مكح# نم افرحا رك ةي الو موصي الو ىل_هال

 1 كفانا زا ل اما *# ه7 ياوزلا يدلعو هن يف لك

 ناييدلا نم يوم اذاش ندع... نااوهونايصااندخاوهو

 هدادجلاو لدتا نتملا كدر 1 هي
 نانا لها زون« ره سا ىلا هفتلاد تردعو #

 نابالا ال :تاأ سانا يف نيكشسلا ندنف كرا كاد نلا
 كاره يك 4 0 لفاو كير اكلا وم 0 ل

 لالا لدن دع ىندح لاق داسح نب ينو: ندع اهدح لاك لك نب نيا ( ينرخأ)

 هوحم لاقف هش 0 3 3 دق در>ء دام>ح ناك لاق

 نيدلا“ 2( تانفير وت # ةلود اف - م

 مرا كلا كل عزام + 0 0 ةقاكو
 مدال كئاخا ىف يضر_ءل ىلا # ةنح كل ممامح نيح تحاعف

 اءلف نبا هل دلو اراشب نا ىرغلا دانون ى ”دح لاق يباهملا دامت نب ةريغملا ان”دح لاق )2 (قرخأ)

 درء دام> هيف لاق دلو

 مالغلا اذه وبأ نمد رب نبا ايقماما لئاس

 ماركا ةفراقم نع« مأ * هب تأ لالحلا را

 ةاقلاو ا قارملا نب « هبا كتريحتلق 8

 0 ا ا يورو - ىطداو 0-0
 00 اضع « ةوقش< تان

 نا كوم ىتج لاق ل لدغ ني ا اد ا سشانعلا نب ا 1

 ععسو رصقلا ءازا اتناك نيتردس نيب رحلا نم لظتساف نيريش رصقب درحع دامح سم 7 م

 سابا نب عييطم ر 0 يف ىتشي اناسنإ

 نامزلا اذهسر فد ىلامراو * ناولح قاب اا

 0 ل م ا
 در>ع دام> لاف

 ناولح قلل ءادف ندع _,ريش رصق يتردسءهللا لمح

 ناتلخنلا هل تكب عيطمو * 0 دعس ملفادعستسمتلج

 نب دمحم ناك لاق ىرك لا قسنلا نإ دهم نع قحسا ن نع ةيب أ نع ةراجل 6 7 ى“ 00

 وفل

 ال



 ( مح )

 في ' وص

 يردح - يف حربملا بحلا .ليق اي # يردال كانافىمول نع فلك نأ

 ركفلاب عاوملا لوغثم يبلقو « غراف كبلقو ىناحلت تنا يح
 ل : 3: ىاود ن لود ارد يدع . ىلاد تك -

 عرعر نع ثرصق ال 'ةدنع ىلقي * هتيار ولأ نمدن غيفاذو ىلا ودا ©

 يرذعيف تبنطاو يوان ع ترصفال * ىوملا ةعول يف تحبسا ول ملقأف
 يردن ال كناب يردن ال كناو * حصان كناكنم ينالب نكلو

 ةيقب هللاو ينومتاكو هوا لاق در>ع دام> اولاق اذه نم هللاو نسحا مكليولاق مث راشب برطف
 اذه لثم ةيئازا نايلعدلا لوق, امي اءغ موص 3 امامط يعوب ةقب مطل هللاو ليوط مب ىو

 يندشنا درطعل هنا يعاشطا رك ذ لوالا لقثلا نم نحل تاببالا هذه نم يلاثلاو لوالا يف *

 درحع دا هربأ نع قحسا نع دامج نو ةظفل
 اذه ان قرع وت انا قباللسل>

 ادبأ يضقن,ال اذك « دغ دعإو دغدعاو ا

 ات 0 اذا * يدك ىلع رمح هل

 لاس «ىدهملا ناك لاق ىلادلا امد لاق ةك رم اقوا لآ ياوهملا رين نب بتبح (ينرذأ)

 بان دق هنا لاف ندجحام ةقفنلا يف قرذنم عياذ وه لاقو هيمن رف المع دايز نإ ىحي ىلوي نأ ةابأ

 هف لاقو ابلا درع دامح ءدصتق زاوعالا لاا الرف سلا ها
 تحالا اذ ,ءافنع يدي د قابلا نبا 00 6 7
 1 1 ؛ يفال ءلا تدبو * يهنلا لامفو يدنلا لحم

 تنازل نس لتاتملا 8 ءزيغد + ىلا" نلومل زراف

 كك املا“ ليشترما لمع و هيا ننال
 ًاضيأ هفو لاقو لاق

 ثدحالاو مدقالا ةلدم ع هير ه2 يعل 0

 ثكي مل دهاع ناو مطب # ملدو ناو بذكي مل لاق نا

 ثمدالا له_-الا الكوم »© اراك هئالخا ىف حيدا

 ثدحتتسع 5 قاخ يف « عر“ الع هلم ةعيبط

 ترؤوملاو تزاولا 0ث :سلحا# افءوا كان 1
 قدح لاق ىمع ( يرحأ )قرا ودم هاف ماقأو ماكو هلدجو ةىد ةلَصب ىحي هلسوف
 نتاسلا ينأ نب دمحم لبق نم ةرضبلا ةراما مع نب ىبدع ىلو لاق ورع نرشلا ءلاولا

 درحع داء> هل لاذ اليلع | مع جرخ ا حافسلا

 ناطحق يف ماظعلا يعاملا يذ *# ورع نب يسبع ريمالا يسيعل لق

 1 ل يللا و ا راو اجو 2 ا م صج و ا رس م 2 و سس صج سس سس حصص م ١



 (مح)

 ءدلا اذه هفايءاملف ءيث دامح نيبو هئيي نك مل ةرصبلا لهأ نم الجر اذه شحم ناكو.لاق
 ل لاق تنأ نءو لاق كيلا ىنذامو كلويملام اذهاي هللاقو ًادصاق دام ىلا ةرصبلانم دفو
 و ةيفاقلا كيلع امص ةيلب هذه لاق مت 3 كدعضف هب لامع ين مارد ع 8 8 تدح>و امأ

 نسحلا نإ دمع ىنثدج لاق شفدالا ناماس .ن' ىلع ( ا ل 00 دعل ير# سدلو في رظ

 0و خركلا لني ناكو دباملانوع ىنأ نبا دج نوع انأ رشاعب درع دامح ناك لاق نورحلا نإ

 هافح و هيجل يهوج اط لاش ةيراح ى وه 1 ىانإاثدحي 2 قنوع ا غابف هراز دادغ:مدق اذا درت

 نوع اا ودم لاق طاق

 «# اناا ةسعغاي # هللا كال نوع أ

 اناحثك تيوس اذا © سائلا يف ت>.صادقف

 اناديمخ ركلال دال # حشكلايفم ولاتكإ

 اناظيحو اباوبا ك * اذ ىف مط تفرشو

 اناوعا قاشعلانم #*# كاذ ىلع تبفلاو

 انام نحع نهم © دعي و اناحو

 اناك نم ناك هاخا #*© تنكنفةللاىزخأف

 اناير> كقالخاب * لازالو تلزالو

 نارك لد نيويع عصا 6 ارو

 اضيأ هيف لاقو

 ايذك هيف لوما 6 الو ناوغ انا ذا

 ا اي ف ف فندم ا
 كح د هان ارا دق هاو
 ا.علمو .ةلو.م #* ةرهوج اودع

 امهنمع اها .ناو < هتضاا 3 نا

 اند اف, لخدأ * نم. هنرلا محا
 «* الج املا رح #* فعل امان 1

 سابعلا نب دمت لمعتسا لاق قباس نب يدهم نع ىنالغلا انيديح لاق لع نب نسحلا ( ىتربخا )
 ا

 هودعوم در# داه>لاَقف هيف هلام ذخاو هلزءف

 5 ريمالا نا 4:52 ذا »*# نال.غاي ك.ءاع ريمالا رهظ

 ناو ا رجافلامم دلا حبق * ةيانذ تءجح دق ةمامدلا عما

 در# 3 لوقف راك دشغنا لاو 4 ا 2 رهاط ىف ىفأ نب 5 ينثدح لاق 0

 م ةيهاوهيناكمالغيف |

 ليض  د يشااا



 ١/الم (

 1 عيبرلا هإ لاش ماو هلصن ناك اعاو يد هأفد هلاح تفاتخاو عسرلا هدر 1 أمل عبرا

 د رجع دام> لاةف اهف

 قل مهاصقأو ىسع ه> اح 4 هل 2 اذا سان || 1

 # قام لك هب يني قام 8 ةجاح يف يتا:نا يشأو

 قف يسع نم قالا اذبف * اأو يسبع تنك نكت نا

 اشيا رمح نب يسع يفو دام اناا ضع يندشناو يزتعلا لاق
 رمل ُق كاش نم 221 نإ 2 ا خا نع

 1 ا ا وءافوإ || اذوءافوا اىرطب

 صهدلا عمادع كاع قره ريغ ود صهدلاو ادعاذاو

 ىزثملا قدسيو لقملا يلي * نم ةدود لامحاب ضفاف

 مسيو 0 0 »+ 0 ا 7 مالي 0

 َ ينربخاو

 ةقركلا لهان

 هودعم لامثهين واهو 4 هه 2 3 ٍِ داه هحدت ةئراح 4م 7 شيكح هل لاش 2 0

 يا ع 6 نق نأ نا و 0 منوم فيتا

 ءاقشلا ضيراعمو * ءالبل 2 يموقلإ 0

 ا

 ا

 1 0 لاق متأ صاط نأ نا كيدحو ل ماما لاق لاق ىهاط يلا نب د>ا نع

 ءانسل و لاحر د لا كي

 ءاولب انك ثر عاجلا 5 رفظ

 ءامسلا لع هل 2 و

 سعاشلا هق لوش يذلا وهأ لاقف شيشح مس امف ن :اكف روصألا ىلع لامعلا« امهسأ تضرعؤ لاق

 ءاقشلا صا راعمو #2 ءالمال يمول ا

 0 لافو 0 | هلع ممسألا و نعام || اذط صض رءئام ريح اذو ف ناك ول لاَقف- نيئمؤملا 2 م لاق

 هن رسعو شر شح هك ىلع هناعإو دوسالا 2 كيعتس بطاخ اضرا ه4

 شدش> ءالخا م 2 تا مدني ماسن ترص

 شال مأي دعب تفا ف >ةسامأ تاطولتأ

 رق تسا ا 3 وأ كح 0 هول

 شحفل سانلا غلبأ هي اد نوع ءاغب م

 ىنُدح ٌدْياَق ع »* ؟فدحوبال نكعح



 (مكر
 زا سس للاسلللللللللللسلللل 0 0ببيب ب _ _ _ 7بيبمببللا

 4. هءاح املا دلاخ يبأ عادو 0 طساو لآ جورلا دارأف لاح يأ 3 2 ىنأ لودالا

 | نكف تقزلا اذه ىف لوعكمره كلاقو مالنلا

 ٠ امالسلا ترك ذ عادوالامو * دلاخ ابا مالسلا كيلع

 3 امادملا ىوغلا ي- كرمي # برطتسم ةيحم نكلو

 ش اماءالا تكرت مامالان ودب © اكلإب انفتكم تا

 اءاقلا ةلاتع للا تمل 28 ط تاور صوخشلاتدرأ

 7 امالغلا ص هاد اويكت# للا كلادته ص وأن الاو

 !ءالملا ا مولالف © كاذلالهأ كنم نك ناف

 امانأا رط هللأ مها 0 # اكلا كلا مذأ ينال 3

01100 [| | | | | | | | | [| | | ١ 

/ 0 

 0 ٠ مهلك ممدجو ينتاك“ -»

 اماركلا بحأ يناف مارك * موتا تسل هيك يو.
 اماثالا نيلذرالا رثك أاف « تددعزا مهديدعلاقأو

 رضح يناييشلا ىلعالا دبع نبا لاق لاق ين.دملابوب او :”دح لاق نيسملا نب د ) 1

 دامح لاقف احزاتف سارعلايفال ةفوكلا 1 وهودلا+ نب دمم نتلح سايا نبا عيطمو درت داءح
 عيقر ناسنا تنا # عيطماي عيطماب

 عارم رشلا ىلاو * ءيلب ريا نعو

 عب طم لاَقف

 ميدع لد الا ةلفس #2 مثل اد قايد نأ

 مب يملا نهب * الارهدلاءارتال :
 ىتبي الوق كل تاقل ءاحبلا جالو رشلا يداقل-ىهارك الواهللاو كئادب ينيءرتا كلب ,و داحح لاقف

 هلوق لاق مث عدلا الا كئاكأ الو كتدوم د ا نكلو

 نايل - نإ عسبطل # ءاوف ا ل لك

 نامثو نإ لكح * يفحا.تسم لحجر َ

 5 يسأرب ينيعو ينج نيب يحور لدع

 سارغ ىلحا ىدي *  قالها رمرع-

 نما أذ سايانب عبرطل يرهد تسل

 نانا لك لع لكك مو ناي ك5

 يساحأ نم اهاستحاو * تراد سأكلاام اذاف
 ياك ناحير اهدنع * اعيطم انا 56

 ي زتعلا لبلع نبا ندا 0 يفريصلا نارمع نب دعو يركسعلاس ابعلا نب 31 قرح (

 هتمدخ مايأ هلصاوب ناكو درحع دام اقيدص ديزي نب رمع نب يسيع ناك لاق يزوتلا انثدح لاق
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 ناكو داعس اهل. لاقي ةيثغم ةيراحرضح درت دامح نا نائسنب دهم رك ذ لاق يف وكسلا ن ع ىلدوملا

 ٠ سابا نب عبطم لاقف سايا نب عيط» هعمو ًافيرظ اهالوم
 22100 ةاهل ينلكداو # ين هلئان دانت ينياق

 هلق ىهدل هامج يهحوا ىلصيىلتاق ول ءاممابر وف
 دامح لاقف معاي هينتمنا داع تلاقف

 هلم تنان مايل الولمالا ه افو كاس اعاض ىل نإ
 هلع قثعتلا ند اف وعيب لييقتلا عابس آل

 ةفبرظةبدؤم تناكو ةيراملا تااقفاذهب كرمأت لو تضرعتو تيدعتدقوءاجماذه داحاي عيطم لاقث

 هلوق دامحلاقف هلك اذه اندرا ام لحا

 هلح كاذيف للذللاو لح تأ 031 اي يمسشا هلل نلاو انا

 هلغ كنم ةلمب قطأو ل *« ذلا يذخو ىمءناو يبيحاف

 فاخ نبد# (ينربذا )هل امثج اذ اذخومويلا كرش يئافك أت تلاقوةيراا ت تاجخو عيطم يضرف

 عيطم ىدهأ ١ لاق يع را بوعل يأ ن ء ىريب زأ بءصم نع يف خيدملا بونأ 5 انثدح لاق عكو

 ( نرخ ( ظرفلا لكي مت اب ك كلا تبعي دق هللا .ستكو انالغ درج داع يلإ سايا نبا

 درت دامحو وه جرخ سايانب عيطم نأ نانسى ادفع" لاق نسددملا تونا تان لاك عكو

 ءانعوبارمشو مامطباوناو لزمممهل غرفف اوفرع ىرقلا ضع يف اولزن اءاف رفس يف دايز نإ ىحيو

 قئارقرمشم هجوب اهل حطس نم ناقهد تب تفرشا ذا رادلا ند يف نوب رمشي مولاح ىلع مهانيف

 عسب .طم لاقف اهم 2 دامح لاقف كدنع دال عمبطم لاقف

 و مهن نمرط « ا ىعاو يباب الأ

 در تاع لاهو

 ىوقح اًدصال أمه ودق قانا قوفتيا ايآلا

 ' عام لاق

 دايز نب ىحن لاقف
 يودخ ميج نم تقرا ها ماقتل ايكو ش1
 ١ ىف لاق در دامح نا هبا نع قحسإ نب دامح انثدحلاق قارولا نيسحلا نب ىدع ( ينربخا )

 ءانغ هيفولاق نوع ىبأ ةيراح نهود

 ةيسس وم 7
 انيءلعت ينوكترنا ىماعاف كبح أ يفإ

 انيملاملا بح عب 3 كيبل لقأ |.

 , اخ ينال اهب هصد رع داود ناك لاق 2 نع دامح ان دح لاق 3 ارولا نيسكلانب يدع ) ينربخأ (

 ( ٌرشع ث 5



 ( ملك )

 | ةلرمحال تلذر كنكلو و 0 احد.. اذهناكم تلج ول كلذ ن» كلذ ريغ يف ررضاا ن
 ظ لدعن نسحلا انثدح الاق فافأا لعن ناو ءز ب ءلا ساسعلا نب 0 ير ) كانامتحاف |

 هللا 2 سابا ن عياعم 55 مْ در دا ضرم لاق روه:٠ نب ىلع نع يزمعلا ْ

 ضرما ةل * يف هللا باوت #* وحرب ناك نم ىقتداع ك ذك

 ضيرقا نودهضيرح لو * اءقس مايالا كإ ثدحم ناف
 ضوعبلا نه نيئهلا ةلزن © 'ىدنع كن« هوأتا لوطنكي

 0 راق ناحتا يأ نب ناحل نا ةناعد وبأ معز لاق دعس ينأ نبا ادح لإق ىمع (ينربخأ ) |
 ىلع ىلع اوساط رثو ةاودب٠ةلاو اعف اج تسمام.لاقف طاطان ةلاو نا "نرجع داح دع
 ةداكلا تادملا كت 6 .ارعةراكجات نع 1

 هبئادلا ثوبغلا اذو تا امركملا اذاي م الف
 هلو ةيوعا دولا هنود شرا

 هيحاولا قوتحلا ل م 2 ونا

 هبراقتم ةحءاح يف # هدادرب نم حتساف

 هند6 < تعاك“ -هللاو © ولو ةيداكب  عصل

 هدداعلا يف (يئانق + نع تدع: ايضق
 هناغ وأ بئاغ مد *« اع ينأر امو

 ةقاع تقلع - تان © اط ةكلخل يزال

 هداج ملا تطيب * يعاد درا نا

 انثدح لاق 1 ينريخأ ) دازو ىحاح يغق لاقف تعنص ام هل تاقف كلذ دعب ةبلاو ت.ةلف لاق |

 ةياع ًاراشب ناعأ لالب..نب لضفملا 0 در# دا»> غاب لاق ىاثذلا ن نع هيوره© نإ مساقلا ند

 هى لاقت هظرقو همدقو

 لامو يب الا اندلاع »لالي و لك ولكل
 ىلاولا لاو هلام ةيا#خ سمح الوهف كش ال ىلع

 يدعبتأك ةورف يبا نب نيو و صف ناكو رعبزاا نب سك وه هيطاج يذلا أذه ربزاا آو لاق.

 اهيا ناك ةءنغ نم مدق دقو در#ءدا+لوش ساوب يفوةقدانز امي اناكو نيديدص يدوم 01

 ري ا ال سا «وبأانت 5

 ريبزلا نإ سديق ل 2 ريا 2

 وموريخنم تنش # امىلع عويطم تأ

 و د * هيبش ناسنإ وهو

 ريعةطريضض نمسا_:لا دنعز وهأ هءغر

  قحسا ينثدحلاق يديزملا دم نب لضفلا انثدح الاق عييوو .شفخالا ناماس نب ىلع ( ينربخا ) |

 ليد هنت م نيش طي ا نجل ا تي د



 ا ( م )

 اهلاوجحم ةرووشم #3 برب . نم

 اهلالاخت ..1 نم هلو قتال 0

٠. 
 + 2هس

 هم

 . و

 لاقودو ركم لك اعلا و هَ نع حفصلا. هللاسو لاعب ذاب ىلإ تيما م عيار قرم رعشلا غابق

 رد كلذ يف كال ناكامل هتمواقوا هللاو:4«واقيو اراشب فقاثي وهو دال 0 كمأ كتلكم هل

 لاق يع( يرحأ )اهي ايل كنحضفإلو كلهأ 5 مل هلتضرءتنئلو

 553 ورع يلا دنع درجعدامح ناكلاق رامع نب نع واى تدخلا ينازكلا دنس ند ا

 داجلاقف دامحمي رست تناكو نطيلا هميظع ءاحمر تناكو ةعيئم مالا, ةيراح ورم ينال تناكو

 0 رف ورمي وبا.اهارتف ىل تقافتسا دقوءاقح !همافكتيراج ينعنغا ورم ينال '

 اءاماهيفيطالا كفاخ ىلعحم *_ تح لودحتلا كل 'يفات ول

 اماكتسم الثؤم قربَح كنم فاخلا يف مادقلا: نوكيو

 امادق .مهريخو افلخ سانلا ريخ ةعينم.اي تنك اذال

 نب دمحم ىلعد رحع دامح لزن لاق ةرام :نب نسحلا ينأدح لاقيناركلا ينثدح لاق ىمع ( يبريخا )

 دامح هيف لاق هع و> كيسا ماءطلاب هءاع اطباق ةدعاأف

 #« ٠ ريج هلو ءانح هل «: ةيعادتب ىف .اعا ترز

 روذ# ةمختلا يذا نإ * هفايضا مح نا هركحإ
 رود>ام طاصلاو موصلاب # هدئعاو ر>ؤينأ يهتشيو

 نه كل غرشب نا ترظتنا اعإو يد لع تلح يش يا هتلر فل كاع هل لاق دهم امعمس املف لاق

 ىت> اردابم ىغش لوقلا يف تدز ءاطبالا يف تدز ناو هيلع ىناج كتايحو عوملا لاق ماعطلا

 0 اسدح اولق .ئهزالا ىبا نبا عيكدل نيسحلا نب ى-دعو يي 0 يفربخا ) ةداملا. ءاج

 ةقدنز اب امم صفح ناكو . دري دا ًاقبدص هدر .ينأ .نب صفح ناك لاق هيبأ ن نع قحسا نع :
 نودشانتيؤ نونثدح اولمحو بارش ىلعاموب اوء.:حاف هحولا حبق»ه بضغا ل «عأ ناكو

 دامح هل لاف هئحايو هرعش بيعيو شقرم ىلع نءطل ةدرب يبأ نب صفح ا

 عت ٠ مع يملا .لنثكا تق 3 * .لغاش صفحاي ك.ذ.عيف ناك دق

 دج ندللا ىلع . ينم كيو و: +: نقب مالك يف ان عيش

 عسقرملا تنأف ءاظيا :كإنيعو .* ًافكم كفلاو بارق كا ذاق
 حافأنب َّى 9 مداع ن :٠ ع ةماعد 57 ؟ ذ لاق هع هللا دمع انثدد لاق يي (ىنربخأ )

 هلوقب هيلا بتكف ءانكد زخ ةيح بات لا ضعب ىلع د - دامح ىأر لاق

 يار امأىل جاهبنق تشع ان مدل كتل و ءاعاوإ

 باوحلاب هدو رق حارس يف 7 ين 2 ريبمالا قدحبف

 يباين ريمأ | 0 ني نأ ةنامالاو هللا كلو
 ىلع يش ءيأودشلبإ 5 ” رضا اياقعرتا قيما و 0 00000 لاقو اهب هلا هجوف



 ةاانمح

 ةيوار يدعلا ن وجانب ين لاق لاق مناح وبأ ا ”دح 0 ردا ند

 ا . دا راش

 ريثك نامزلا اذه يف كلث.و:.* .دحاو كنإ هللا دعا لقالأ

 روح ءاخألا يف نم يخاسيلو ينارخو يا ىلع تعطق

 روجطلا املاظ ىرمتم مار نمل * يننإو يدو دولا لهال مدأ

 ريد_ح نيدارلا عطش 5 هتهطقل نار ىضعب نا ولو

 ريقف كل_رلا يلا الو ز.) * اصلاخد ولا كليجا نيسحالف

 ا قا ىلا لا كاوط هر اسلاك ل
 كا دقو هنف كجيي مو كذ فيك ت 1ف اذه نم ىلع دش وه طق ارش داع لاق ام راشب لاقف
 اديحارع_ث لوش نأ هياع نهانا ىوري 0 هو ديج رعش اذه نال لاق عزج ف.ريثك ري

 نب ىلع ينثدح لاق مجنملا ىحي نإ 0 ينثدح لاق شفخالا نال نار (ينرخأ

 حا امور تدش 0 3 2 داع دل ىلا د :ك لاق حاطتلا نب دمم ينئدح لاق يده»
 ' ْ : راكب لا نا

 نات سمح[ ' 0 2 نأ يدوي تاس ْ

 اناكنإ لبق نم نكي اييج هل ىرك دياانانإ راق

 انآلا يمدن ىذا 0 # امداد
 #4 اا ينامز الو ىل # انءوسانو 5 ةعضاب

 , ل

 اك نع نك نا كدا 8 هلا تش دم نمدحا ام

 سعاشلال وهب لتي أشناف راشب يف درجت داخل تاقفرعشلا اذه نمل ىل لاقف لاق:

 ا او ةارون لون * يدلاو الدرقلا يمتشدعب 6

 رح+ 000 هادا يعور نإد 1# رخاز يسءأ ر حبلا رمضنام ظ

 (يفرب أر رعأ هللاو هل.اق ىلع ا نكرم رح او كب نيزأ هنايسنف ر هكا اذه نك 00

 هنا ةرصنلاب ءاملعلا عجأ لاق يدهم نب ىلع ادع لاق ىد نا نوره دج 1 0 ب ىلع

 0 كا !ءاجطلاو 1 هيفراشباو داو تكا نين , رادالا دنح "يد راشيل درحغ دامح .ايع ىف نيب

 / ناعمتجم اناكو ةياع اهر او ةقديزلاب ا كتم يذلا وه اءمم دحاو ل 9 لاق ديح تنوي هنأ

 فىع طقس مأ هلاح ىلعرا ّ 8 وهساعمةكو>و راشب ةغالب لكف كتمو در>ءدامح طقسا ملع

 ! قحسا نع لضفلا ينادح لاق ىديزيلا نيانعلا ند ينريخأ ) هب لتقف ةقديزلا ف هيهذم

 عش رب سل دئليح يد وهو در>ع دامح ان ةدعبس نو رك ان دل نب عشا نأ يلصوملا

 لاف هماب يدشو دامح هكرتف داح هن احم

 اغطاص ودعب قدصلاو #© عشاخجم مأ كتعار

 ااديتع] :قكتلعع“ * اللاوكب تلدتساو

 5 545ه + * |1|16161|]|]|]|]|] | ]1 79
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 بسسس 222 سليبيبببببببببصبصبطبطلططصسببس7لللاا

 خد“ كراوز تدك مقدس 7 هذ لاقو
 كنيع هللا ىمعاف ه كاذا يرث كانَعو

 راشب يف درجت داح لاق امل لاق ةبش نب رمح انندحع لاق ياهلا رظن نإ بح ( لل!

 (1) درب نمكناح كن درت كنهو 8 ةرمل تناَفادو لإ

 5 تاو هل وش مْ ىعدم درب ىلا تعد هل ىف ءادعطا 3 نم 0 تدبلا اذه يق للعدل نب 5 ما لاق

 وهودد#فافذتساو درفم مش كك تكي هلوقو ثلان ىو دربل ك.ف هلوق مث رخ | يف م هريغل

 درب 0 2 ---- 0
 : اذه احنو ىنامملا ري قدزرفلل هناوغ يف را باظت 0

 1 لطخالا 20 تعد. كيج مس د ىعسام 50 ىلع تعضو 1

 ا ةدع ونا لاق لاق هش نب 0 0 لاق ةرعهأ 50 تام ) ينريخا ( اذو ند 2 | كو لف

 ةلاذرلاو ةلاذنلا ّق م ل نأ تا

 هلا رغةيراح شحلا ف هاهسا رحح نع كترحز

 ص دلك ةساك 00 هم لء> جر ثدح ند

 ةلاذقت دك واهساحدو .* نم هينع تسلا تعا

 هلالعلاو ةهادنلا 2 * 0. ءارظب ةوزردح

 هلاهالاعر اهحيرنب * اغملا ءاريض> ءامشو

 هلالضلاو ةناخملل حب « وقلي ىلبح ءارذع

 هلامح البو ةلاممح * ةيحف ترالصف تقرم

 هلاقإ الف ا سانا كتقأ دّقلو

 هيزحم مالع هل ليقف ار يب م ًاراش تايبالا هذه تغلب املف

 دقلوةدوملا ىلع ءاَشِإ هلام نم ءايش ها يناطش ىلع درأ تنك دقل هللاو من لاقف عمستام ىلعأ ريخلا

 | يف دامح ما | رك ذب كلذ دعب لزب لف هنم ةنكمت ةروع يف

 6 بطاخي اهف لاقف دامح ما تنام يح ركذ حبقأ هابأ ركذيو هاي هنا

 2 1 >كباو 7 دن اقر نوما نا داع نإ

 7 ةحوزلا ىذ ىلع ايي « نكيملواله-بازءال ناك ارح

 - ىلا دامحم 0100 موقلا ةانز 0

 ددرتملاو لتمملا د_صاقالو * ادعلاوراحالو ىتدالل ناك دقل

 ةدهأو هنع اديقم ناك ام يئاسل نكد جاطأ

 )١( درب نم ك ماكان أدرب نا ب هوهريغلت ناو ذر ىلات.ءداهات 30 مسإ تلا يصورووهشملا ةناورلاو :



 : مل
0 

 0 -ه هضدغأ مت مث * 1 اق 1

 حيحشلاب س ءل 'ىصاىلع » يحن نأ لدعلا نم ىبل

 .بصمدشنأ لاقفار كل اندشن ألق هر( يرد ) كو هابك راك د بتاكلا سن وبل ءانغا
 نكيملو لخ د مهءاج اذافاهملا ليع د 0 واملع ريغيناكو هو>ىلومنوع أ 00 درعداخ
 هيف لاقف هنع ام حش هن 1 6 هدنعو امون هءاحعأ ن وع يبأ, كلذرضيف ام ولم اه ةاقدحار 5 10

 اند> اهؤاضمرتصفرام * ىوعرب نإ نوعا 5

 اييطرهوج ىرفش بسك نم 7 نكي اذا 3 ا يرسل
 ايرقءلا وأ يبفالا اهرزنم « ىوحام ىلع هللا طاف
 ايسني نأ مسالا كاذ ريغل * يهتشيالو مدكلاب بسني

 5 اضرأ هيف لاقو
 : ٍ 1 حشكلل تحت دقاؤ * انا ىنود 5 نكت نإ

 1 اباوصلا ي هينا نكت هانال "انلع تمل رحب كلا

 1 ابا رق م ا ص نايك 6 [دنم ناك نم ميد

 اًضيأ هيف لاقو

 #«  هرجاؤمادساب # هرحافلا نإ عفاناي

 ههاع لك جوزو « ىعاز لك فيلح إن
 *  هيرهاطن ةر>وأ * اهكلع ل

 هدا ملا قاع اتدحا "10

 هرجاف تراص كّتن * ةفيفع تاخد اول

 هرساخلانبااي ناري ثلا ىف ترن يتم يتح

 هاو سلا ندقب باسات دج
 هوحم لاقو أ

 قاورلا) ناد هةراد2د * عمت -نانإ كا

 ناسل لكح ىلع خ * ركلاب كلذ يرج دق

 ناوح راد ىفو* ىن # زيرح راديفكل #*
 ١ هش لاقو

 اريعتسم بلقلا نيرحتب . * .كنم ملناو تكن حرش

 اركست نالبقالهستنكو * مهناهاسف موقلا كركسا
 هذ لاقو

 كعشألا ١, حقق كن ال 3 »+ 5 ريغدلا ىجشال لق

 ل 0 0 ا اكسب افسح موا
 م د ا ا
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 لجر طرض لاقةثئاع نبا نع هنن لئعمسا نب يسع انثدح لاق ىعاز لا دم نب مشاه (يركا)

 كلذ ن نأ و للا ثلث مث ًادمتعت ىرخأ طرض 00 عيطموأدر .# دامح هذ ساحميف:

 00 امدح ) تلفمل وألا نا نأ هلل رض ولذ ي 5 كك. مح: ها هل اقف كح هلك

 لاق م. ع ىفن نلوم يسع نب ا 4 اخ 0 لاق خيش 34 3 نابع ا لو لاو يديزلا نايعلا نا

 ! ديرتسا تءاضيلوم ع ناكو رودالارفءح 3 اذنالو 39 كنك قع تارفلا كب ناماس ناك

 مدقق ةالصلا ترضخ شر 0 3 يف ا لاق ىدستع تب 000 ا يف ديس ودو اص عايض. يف

 يندءذاو تاقام عمسأ لس نيح دام> يل لاقف يأ ىلا دوم دافحو ان يىلصف شير

 تا'ئهو تاه ند 4# اأده> ماعلا تيقلدف

 يلاق ينع ينحو # يس-اربدثيوجو
 تارفلا نب ماسو * يحاورو ئودعو

 ةالسلا قانرش رك ىرامفلاب قالو

 |0001 لآق يذلا نأ تنسي نع ىنردللا بويأ وبأ ينثدح لاق عكو فا> نب دم (ينربخأ)
 ىلعوهاع 4ع ,دام> عضوف 2 مالع 0 درت اح هف سامع 2 تت ا ئع زا بوعي

 0 مداغلا 3 قف 0 2 عضاوم تا > ال 1 ناك املف هيلع 0 ىذلا عض ضوملا

 ونأ ىف .: عا الو ءا روعلا يِ ورع ىلع م هيض و“ ةهدب كدحلا 44 0 8 ف مالغلا يف نظد ل 31

 تدءصم يف , لو لاق م (ينربخأ ( مظع عدب أ ةدفقاو لاقي وهو 0 يف يذ* و هدب ع بوعي

 دعقملا نب نوع نب عمان نوع يب ةيراح يهودح ىلا نافلت# 0 0 درع دام> دار

 املق يبق بحبو © ارهو> ي 0 ١

 أم ن نه ب أو

 امر ه2 لا و 0 1[ 00

 رششاعز د رحت دا ناك لاقور بغت ليا دع لاق انك امم ندم ينأدح لاق ي 1 ا

 ءانغ رمشلا ادهيفو هينرب لق هلق وو تاق ناقرتف ناداكالو 98 دوس
32 

 اتسم

 جوف لباو ن* عسل 3 حولد نا تي +

 حووضأ لطاه 0 وب د تابر ان الع تداح

 حيرضلا ىلع ىلمسا مث # يمسا ىذلا عيرضلا يما

 ح.يفصلاو برتلاو د>للا يف د يراوملا دوسأ يدص ىلع

 يحورو 0 ىدتغا م ةسيلفواو اير هيقسأف



)1/8( 

 . مظعينذلاو , لذ

 ميا كد ىف لمتكملاو انتنأ * 0

 من ىلع نبع ل طرا
 مرج الا *_ةخ ام ناك نايل سيل

 موظك طال ر خا الو هللاو 75

 * )|نبااي ين ذلاان رفغدق

 »+ محرو رةيم,ر الويباحصالو »#

 »* ماعينيضر.و ينع مهضر اعو *

 , اموسراف ىلا ٠ ا ع روع داح جرد كا وعاوز ع هبا أ نع ىلع نب يمي «فرخأ)

 موف لاو مع و رعع رسو م رشأعم لج 1 ا ند اموق رش ةامف كولا ء اننأ ند هلح

 مفدي يدعرمل اني ا موا بر

 مك نام عم« هيف ورمل تعود

 ورك شرماور * اما نيب نانح يف

 مومطانا ااهَه صخ ظط ةن ةوبق 2

 ميما م 0 كا

 #3 مد 0 # ا د

 مدا تدع: 0 0 انآ َّى

 ميكح ما يتب رش 7 هك فم عر 4 رس

 د ميم 0 ةهلاح ةلاقه دا دع *

 ميحر لد نداك نك دج نو تاسام تو

 ميدان -06 ءاف صو د ماوقن «لادتءايف

 مر 5 انثو * يرادااك نانو

 مَ ةهلس ا 5 ال7 هلا / 5

 ميغطا حشكلاةئ 2 «* ا: مم صر انآ ريغ

 ) 2 ع اهدؤخ د بح رظأ انايو

 ميطل دو نم زم دودعسأاب كاذ ىسفتب و

 ' انثدح لاق ىهزالا ينأ 3 تن د يرحل يدوم نإ يسع يا لحل نإ دوسالا ينءإ

 روع داخل ادس قنا تادلا يبأ نإ كيد رس ناك لاقت غلا ىف: نم ةناثاع قدسنا نب داح

 0 كوش هو لدحلا اير هباعل ناكو

 هدسافلا دعملا عام ام * ةرؤ لضفلا وب 5-

 ياو ةلكأ مهدوعف # هفايضأ 20 فار

 لس فرانس ا <

 انظدفقنلا ديا ينسمل وسل مث



 ( ؤ/إث)

 «* عالقلل عاف حسم عانتم| دعب نصحلا ت>3ةدق ظ

 عامجاب ةقيرطت انءاح * لش قيرفتب نكت رفظ ظ

 عادصنا 0 ماتان اعأ »ب ينبح بعشو يعش اذاو ظ

 ١ نب دما نع نمرلا دنع نب قلع نب نسكلا قريخاو هيا نع يرابسالا م 0 ( !

 ن نب هةعامجو ديما دع نب :م ربأ نع مط نب 0 عمتجا لاق ديطأ دبع ن نب د ءا 1 , دوسالا
 |! اذوب ده نم براج 5 .وب وهو درج دام مهء.وليوطلاديح نب ىحي دنعةرصإلا لها هوجو
 أ رظتناف يحفلا 1 دبع نب مه-هل ليقق ءادغلا ريض و نما دقو ماسم نب ةيقد ىلع لزانو

 داح لاقف ةالاصلا مهسلاطاو

 دج ىل ما نءحرال كتالص * يدبملا تاقلا 15 اهنا "1

 دمقتو موت بام يع نمل » هيض رولا قا
 درو تلو نم ىربت ءاعنصب #* ايلاو تنك ذآ هللا تبقا الهف

 دهثإ كلذب يل ىحيو ثيرح *« قداص كلذب ينا يل دهشيو
 د ماسسم يو كو 6# ةداش كلك تاراش ىلا دنعو

 د_# كاذب اضيا يىل دهشدس * هناف دوهشلا يف ندز تلق قلك

 ظ

 ١ |
ْ 
 ١

 3 ىلع نإ ع ) ىنريخا ( م دقف ىلاعت هللا ماكل 0 مكماعط اوناه ركل لك ١ ميدقت

 وهوطساوب د رحع داح تمل لاو قواكلا لذفملاوب ري نع ىلدوملا قحسا نعهيأ نع

 هيلا تدتكف ءرش تفخ لزمملا تقلب اماقيهت لاو تنضق كلاي ل ردقا ١ كا 7 0
 كفاَع ريعائطخم امذ تدذأ دق © ينناف تبياده اهرفغا 7 اي ظ

 دن أعإ 20 5 5 رحاب رفا * ينناف ىلع هيف ذي الاف ا

 دج اوي تل 5 نأ هك رز دف 7 9 كيده انل هيهو ظ

 دلاو فر رط لضطفوذ كناو نز هلأ تنأ يذلا ل غفلاب كنم دعو ظ

 تايبالا نع ىنباحأف |
 دهاشملا نيزو ىدانلا ةحببانو * ىهاحلا اذا لضفلا ابأي دم
 دماع دنع الوااموب اه لعد قرع دم ترفل كسلا
 داو عرست اموي هب كلا # اعرمت» ينتيفلام ناك ولو

 ةافاكملاب كيلا اعرمس» ينتقداصام ٍبنذ يل ناك ول ىا

 دي التل ءأ تءوس ةوأ ريغل # هلذنل يهدد لضفود ناك وأو

 ابق ةنقرب ةلوسر ىئءاخ ذا اهؤرقأ انأو ىدن يف ةعقر انف لآ |
 ةظا0-ا6 ا 1 

 ( ريشع ف يناغالا 11



 0 هم

 اه دع د رح دامحْن اك لاق ع ل نع هلأ: نع قدحسا نب دامح ايد لاق عيكو فاخ ا

 هذ 2 اذا ناكف ةعاج ثأو م ل را او ودب ا

 هلا ا ادامح كلذ حنا 0 0 0 7 هيلث هدنع :

 00 هر فمما 3 كة 2 6 نرك ذ :٠ - له ْ

 يد 00 ىعاش يدع مسي ال 0 نك نإ

 صدالخا ةلزم لات ف8 اذ ركز تشل كارا
 ضايمفلا ند كامالا لك © انما مندا كيلمف

 ىصاقالاو ينادالا يف كال * ادب ام يف ٌثو دعقاو

 يداعملا ىلع مقملا ناو *- ينتك ز ا اطاق

 صائم ينع لضانم ت © ركذ. اذأ تنا مايا

 د ن٠ تاّهوملاب * اكترا ىلع ثنأو 0

 5 ةادعات ملا يل هناا طار ْ

 هيقداح لاف ماللسالا نع جو راب هامرو ةقديزاا ىلا ادامغ يسنف دايزنإ ى رعشلا اذه لصتاف

 راكلا فلا ىف نيلوده هاف فردا رول ٠ْ
 صهاظال نطابلا فااخم * كل. هرهاظ قائم ٍ

 در دام ناك لاق ور< نب ريضألا نع دعم نأ نإ نا ان”دح لاق عك و فا نبدمم ( 00 ( ا

 مهب لاف هوءطقف بارمثلا هنع عطشاف هنومدأتب ناوخإ ٍإ

 حاصاي كناخام فرعا + ينكلو نادضف تنل ْ

 حارلا 0 * ينتءاج رجلا تدقف نأأ

 ىحابصأو قاع | كل 9 00 اول تك

 يجالصأدعإ ند 0 # دقو الإ كلف قرانا

 حاسفاب :ينم ةيكتود. « مع ناو نانا نه تنأ ]
 ديزي نب دولا كا < أن 5 نوره نب نوءيم يف ثان لاق قارولا لف 1 نب ىسع( ينربخأ ) ْ

 نإ -ح ءاطم هل د ةفوكلا لهأ ءاقرلا م مهمداإ ةعام هل يح سإ 0 ذوبدي زاأ نب ةعارش سمأ :

 نأ ىلإ هتامدت يف اولازي زب مف 0 هيا مهصاخشإ يف بتكف يننملا يمرطملاو درجت دامحو نا
 لضفملا نع هيأ ن نع دامح ينثدح لاق نع كدا نإ دع( 0 ( تيلاطوأ ىلإ اوداع مث لق | ظ

 ينا لاقف هريخ" نع 0 اهم هتان ةحبيص هيلا الدف ةارما در داح جوزت لاق ركنا ظ

 ىف تاكد دج ىل لق ىلا اداب نأ يا نعال رت انإو برشا ىناصأ عم ا سا الاخ :ك |

 يناحصا ىلا تون تيتكو اتضضتفا يت اهنقلام هللاوف اهلا

 ن دمحم "11 يع الر 0 د يع كالو دم ةنححاو اكل 16 لق :
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 ا ملا جدت # ةعاس تيلا الخ نا

 (ينربخأ )م اعاهنباو ا 0 ىنع 1 55 3 رعشلا ة هم :رذ داح ىلريد لاق عسيبرلا 0 ره انه اف 1

 دام نأ قردملا نب دابع نع ةيطع نب هللا دنع نع يدهم نب ىلع ص ةزاح ا ن2ن لعن قى

 سابعلا لاقف ةروكذملا ت ايالا ذه راشب هللا تكف يمشاولا دم ن سايعلا دلو بدو ناك د
 لاق م ءاقلا 5 رمح ع لاق ىلع نب ىد ) قربخأ ( جرخأف اداح 020 او>ر >أ راشدلو يلا

 عطش و هتمدخ نع ًادامح رم نب سايعلاج 2 ام لاق يرببزلا 35 ينأ 0 سهاط نب.هللا ديع ىنبدح |

 و اشد 0 لاَقف كاذ 6 هيلا لصإ ناكام هنع

 ربح مانآلا نيب هرظاو #2 هربذد ا راخف راص دق

 ريش باشلا تحت نم رسال ىلا نب ةريصا ل ءايمع ةلمم هل

 ريح نيملاعلا يمص ناو *# 4 8 نأ ده: لع

 هللا دبع ع قولو برطش در داح هلع ادهم لعفدفو) ينامصالا جرفلاوب| كاق )

 هلاق امم سانلا ىفهتر وشو كتل كلذدامتي رفعبد ثوم وه لع نأ يف عمطي درجت داحناكو ىدهملادلو

 براقب دعشو موه ل اء بفخلا ىلع ىتاملاك درو 2# دا مح راص هعصوم قم طق كسا راش هيف

 اف تتكف فاز 2 مث سانلا ف
 برذلاو لخخسلا نيب ىهدلا عمال # ةحلاص .هللا كاز مامالل لق

 بريط نم لحسلا يفام اء ئذلاو ل هّتصرف ىانلا مهو ع لدعسلا

 امءجرخأف زادلا نع وقنا لاقمن اطوا تدل د نوكيا اورظنا لاق نيتييلا نيذه ارق املفا

 هب رهش امن 1 راه ب رطف ع ا نوظفح نوب وان "35 ا نيعسأ هبلكوو هريغ تداوع ل

 انسدد> لاق ىلعن نسما «ىنربخأ) تام ناىللا 2 4 هعمم انا يبأ تر ردانب ىدعىلا

 # در ماا 0 أد د رف ل و قأيو * راشبيف در هى داح 0 7 نع ترا يح أ

 5803 7 20 تدلا اذويل عقو دقلهللاو 5 نأ قا ت :ك هللاو دق هللا 3 هلإال راش لاق

 0 هلا وب ا لاق ) ةينازلا نبا يلعب. لا هياععقو ينحل ى عاف ميلا فو تقع نيرشع

 4ع مقفلا ا لاق ناهد دن خا د لاق ةجلا ف ا اح زمملا را هللا كم 3 تاك" ند تذعسأ

 لقدف 4 ف هناا طسو 1 اروح ضف رو غلب ام .غل غلق هقفلا باطو هم 0 كتنف در < 9 اقيدص

 تاسالا هدم دامح هيلا ت 1.2 1 ةفييحاوب 51 د نع فاك, يح هفطالب دام

 يصاقتا و ىعجش ربغب ميال ال .تككتن ناك نا :

 نا 5 ةاحللا 0 »# 3 الإ نكت م وأ *

 ماعلا ل 3 انأو « 7 ا الف 0
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 دعس -هل ير ملو # هاكذ٠سحالابىرد

 دقف هل دوب يف 8 تام اذا ىلكلا وه

 راش عاشأ لاق طقرالا دال. ينثدح لاق ة.ثنب رمع انمدح لاق زيزعلا دل 2ك د ) قرع (

 :لاقف سانلا هيلع عمتجا دقو 00 ةلاجأ رش هنازان ل>رو 0 دقني ناك درحم داح 0 ضانلا ف

 .دامح نم اذه تممس امل كوق, راش ناكو لاق لوقي امم نسحأ لوقأ ام هلاوف اوممتجحا مالع دامح
 1 نه دح لاق ٍيعاطلا قحساوب ا قر لاق رامتن هللا دي. 2 دا (ينربأ) هيلع هتقم

 - لا لحا فار 0 كرم لكو ملاسن, ليهسو در# د 1 لاق ارا نأ ريش نب هللأ دع

 نيعدب لنع-و دام ناكو باذخإاب كلذ دعب هلتق ضم روصاملا لامع نم ناكو

 دا مث ليهس مناالإ « هي نزن انك ناو محنلا سني

 يداطا اعراو نءةلفغىف * امش حال نوما 0 3

 دايخ دمار ناكجام *+هئبا ناس
 دارو تدب يف ادءاتعاف نيدو أم مدعستم 1[ وأ هللا كن ادعس

 راج كوي دقو نيساي نبا لاق افي رظ دنيز نكي |

 قئاملاو لهاهلا همولب #* هقسف ىلع ادامح تملام

 ل 2 10 »+ هنسأو هريانم مهامر

 ىداق“ هنت وا كب #»* 0 هقوذ الإ تابام

 : هب هامام 1م

 ع

 ار وو 00 نب تا

 هسمرير' يف يراوب َيَخ # ل عاقملاب س دلو

 هذ هلوق دلو و-هلك كلذ نم:راشب لع ا ناكو لاق

 اريثعلا يدل تدسفال ع هيدل> تيلط ول

 اد ]كال لاو اس ذاك كك وأ

 بوتكم اهيفو اهأرق امل هدرطف عيبرلا ىلا ت 50

 معلا ف ىذا. عفو 3 مجال ل ضفاا انا

 مث ةل- هع 0 نا ده دوم تا ا

 نيس ا س٠0 ا ل ا ا ا ا ا

 | لو في راظب ديز نكي مل لومت6 اداهف دوفلا نا * داهغب دوف اء,ابق ناكام * هلوقب ينعي لاق | ظ

 || وهو لاذ راشب يف در 2 دا نأ يا يدقلا لاق رام ندا نب اغنى رخأ)أ

 'إظ+*)ش 7

 ا ب ةدجولا

1 

 و
1 

 . 0 تاس 8 م دا هيلع .سانلا م 5 نكلو دام ءاجغ يف راما غاب دقو دعس يأ نالاق'

 ١ لاققحسا نب دحأ ينثدح لاق تايزلا كالا دبعنب دمح نب رمع ينثدح لاق عكو تا ني روع

 ! ةعقر ا ةكنن 0 هدلو بد عميبرلاب در 5 ,َح داح لصتا لاق ,راطملا 1 ماهس لل تاهعتى 2ك

 12” ا“



 ١ ا“ (
 يي. سس سس سس سس

 در نه دلع كك دو نب |كبهف ن هريغل تاودو 5 تيعد

 دمح ا ) ىرذا ( لغا هللاو ةما رلانب 1 ءاشام هللاو نسحا لاَ آل لاق دحا انبه هتيوارل راشب لاَقف :

 دح لاقيلوملاديزي نب دمحم ىنثدح لاق يزئملا لياع نب نسحلا انئدح لاق يركسءلا سايعلا نبا
 هيف راش لوفدشنا ال درى د 12 ايدي لاما ةشيع ينأ نب هللا ديع نب دش

 لياج يما نيسارلا لامحاو *-ليقن ىلع سار يبن نبا اي
 كوش ل تاو ىلا نهر ١ ةداع كل ي ريغ عدا

 دعت ةقدانزلا نأ ظبي هنا سالاا مهوب هقدن زأاب هلل »امم 4م ينظم اعإو هلوق ا ام هللا 3

 ةقديزلاب ملعأ هللاو وهو هل ةق.ةد ال ةماعلا 0 لوو اذو ل اهثر عل ال نأ نال ظد 2

 رسمت نب بدبحو رام ن نب هللا دمع نب راعلو زيزعلا دلع نب ني ىربخأ ) معا هللاو ينام نم

 هب ينام أم دا ةيوأرل راع لاق لاق ىلايذلا باول اونا 0 لاق ة هش ل رم ا أولاق يلاوملا |

 هداف دا مولا

 درب هدلاو يذلا ينفع غامم نم الأ

 لاقف نوكي اف ةلءافلا نبا قدص لاق

 دعب الو نبق الاف + ”ساتلا سنا ان اذإ

 لاقف نوكي اش ليقع نم تاصرعلا هذه نياو ةلعافلا نبا بذك لاقف

 دح هفذاق ىلع * ام نابطلق ىمعاو
 لاق هيه ةدل> نوناع هيلع لب ةلعافلا نبا بذك لاقف

 م سس سمسا. يسم 2 ليمسسما نما

 درقلا عاام اذإ «هادرقلا هيعبا ىللاو

 ينارب يتايحام لاقوهبدب قفصم كءسح 0 ىنهش نيح ةسازلا نبا اطخاام هللاو لاَقف

 ناسغ وبا انثدح لاق يعازخلا دم نب مئاه ريا اذهب ينريخا ( لاقو) هبشأف ءاراالو ىبشف
 راشإ: قدر داح لاق ا هيف لاو هلم , دف 0

 درقلاىمءام اذإ * درقلاب ه>ولا هيث

 الويناري هنال با. نكلو هئا نم ىببا ام هللاو لاقف دامح ءا نم ىكسنا لئاق هل لاقف راشب يب
 تايبآلا هذهراو لاق هفسا الو ينفصيف هارآ

 ديطلاعدصت ال افص * دل_ط يف ةكل واو

 دي ملودت ىلإ *# اموي حرب مل يفد

 ودبي الو ريخ يفرا_ضحلا عم رضحي ملو

 دمحح هل جري ملو * مذ هل شحم ملو

 ينعملا اهب ميقتسي يتاا ىهو ةرووشملا هياورلاو ١١(

 11050221 300100 7 سصسو تدك تسع حسو تت رج ا سد 277 ل 27277 د سم7 تست م ل روس كس ع جدد مسدس <+
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 ْ تيارهللادنع لاَقُذ هطبق اداح اذ ثغرملا را نا هل لق لاق يملا ناماس نإ اص ينثدح لاق

 ذاكرا اهشيريو لامنلا يربي ناك يطب امفنوكي ال ةعانصهتعانص تناكو ان .اك يحس ناكو دامح دح

 ] لاق دل 2 1 ناعما نب دعا ( يرحل ) هدم سعال نب يلوم لات تدك هل لات

 ْ 0 مد ملسل اقيدصراشب ناك لاق دالخ نب دمحا انثد> لاق يزئءلا ليلع نب نسحلا انثدح |

 ] رمآلا 500 0 ملا نب ماس ىلع لزت ةرمهلاب نيتسا مايا روصنملا ناكو دعس ينب

 موج راغب لاقث اقيدض هل ناكو راثن ىلع هدفاف در داع هيلامضااف روبا يدنجوسوسلا هيلا

 # دامح مث ميلس مين الإ « هي ناز انك نإو مخنلا سيل

 ىداهلا ةمحرلا يأ نع ةلفغ ىف * دك رعشلا 0 اكنو اك ان

 ار ل عءاهبوروم نب مس اقلا نب دمع انثدح لاف ا يرحلا) رار دامح نيب 00 بشل

 اضرواءممم قافنا ىلع راشبو دامح نيب لخدي ةرمعللا لع نه لجر ناك لاق ىلايذلا دو ينأ ن ْ

 ْ نإ لاق ام نال_ؤ اي هيا هل لاقف راشب ىلإ امون لذ دف رعشلا هنعو امهم دحاو لك ىلإ لقت نأ

 لأ
 ا

 ظ داذكأو لانرع دعب اهدد يف * ار نع سوا ماس ىس» 1

ٍْ 

| 

 هدشناف ُُف ةنأ

 هيتلا نم ا راش تنكمأ * دقف مكيلع ناش هاب نإ 1

 ظ لاقف كحيو "يش ىأب راشب لاقف |

 ةيهتسأ ارد نس و 7 ةمسأب 4شيوس ذإ كاذو ئ

 لاق هبإ فرعاتنك يش يأف هننع تاخس لاقذ ا

 هيركذدعإ نم يغبذي ام * هليركذب اناسنإ راصف ظ

 لاقف كيو هيا ايش عنص ام لاقف |
 هيئاحب يسفن تومغ يننكلو أ اراك ها ْ

 هدشناف لاق "يش 0 6 هيأ ماد لوعو راد ينملا اذه لاقف ا

 هلاذرلاو ةلاذنلا يف 3289“ رع لمدد نك ا

 هلابا الف هوبا يمحعا * اي كيبالثم نكد ىف ظ

 4 تت مف تسلا 6 ىعم مف طق 0 دا

 هذ هنالك ءاظدرلا ندد ةردنتا فانا ل او

 , هااوم ا مظعأ نإ هل يحد م !مويلا حيبصاق

 دشقزأ لاق طقرالا داللؤ نع ةدش نإ [ لاق يرصهوهلا زبز ل ديع نب 0 ) لرحلا ( :

0 
 ظ
 درحت لوف هّيوأر اذاشا ظ



 ويلا

. 2 

 نب دمحأ ( يفرب ,خأ ) بهذلا اضيأ درجملاو يرعتملا درجمملا ةفيلخ وبأ لاق * ادع ىمسف مالغا
 دحأ يفربذ 3 قز.ملا نب دانع نع ةيطع نب هللا دنع نع يدهم نب ىلع نع ى# نب ىلع نب ىي ضش

 نأ راشيو در ,َ داح ةأح م 3 وحلا ناك لاق ة هش 0 06 اندح لاق 2و رز ل دنع ندا

 ه.ذ راشب لاف م ع ًاطباف عفان ن ند هل ة>اح نع راش ها هيقع نب عقانل اعد ناك اداج

 قربت نحو دعر نع 0 د هلي ءارس داح ديعاوم +

 قدصل سلام قا دعو 3 6-2 ىلع احح امو هبح اذا

 قرطي كلاودو اجا قزطال #© ىناو كذا مفان . يفو
 قاغم بايلا ينود نكلو يعد * مم 0 موق ىدقتالو

 قربت كدنع نيب ىريغ ةحاحو ان قى ح>حاح تا 0 رماا

 قفيو ىف 5 نا د 001 يا رسح ىق ع كاتس 2 تاز امو

 دا لاقف نا 0 هع 00 اعفان دشنأو داح بضغف لاق

 ارحضأ مث انتيئميذلايفالو * ةحاح كيبالط ىفام رم 1
 ا ا نو.كلادعو مم * ادغادغتءاقوقدصت تدعو

 لاق رامع 0 هلل كم مع ب ا يلا دامحو 0 نكد ا 31 قي تالا كلذ ناكَف لاق

 داهح نأ مهوتا 0 لاق ساوب وأ يف ١ لو لاو لهس وب ينادح لاق يجاطلا قحدا وبأ يف 1ك

 قم مامأ 0 دا> اذاو ةقدان زاا ساح فق تسيح ى هروُش 2 هو ةقدي زااب يكارلا اغا 3

 تدر هل لاق بد اص هل ناكو لاق مهالص ُْ هب نرش ناب ناك وأ ضع روش هلاذاو مها

 هل اذ رع || لويس ىلع در داحح ا نيح راش لو هلو هيهذم ىلع

 0 2 نا تت 3 هباز هب هو تدردح 0

 نيلحر نيب "يش لك اللحو * ا.مئان ىف اباذ نيح اضوأفت

 نينا ةوةو>رب نينثا 50 *« اريغ هلا اع ببر رد ا

 نيقيرطلا نيب يوهو اقرش # اءيه>و ريغ يف اذذا اذا يي

 راشب لوقي دام ىفو لاق ارئا> امه ىتبو اقرفتف نينثا ةدابع يف ةيونثلا لوقب لوقي ناك هنأ يعز

 ىو أ هنأ ىلا هيساب و اضيا

 ليا> يطذ سؤرلالامحاو هن لق ىلع سار يإ' نبا

 لوط دحاوب يناف 3 تأ شالا ةدامع يلا ي ريغ عدا

 ليلق ينم كاذو اراوح هلل ِ كلنم ترب يمن نبااي

 دحاو نع يي ؛ أه » لوغشم 7 را ى ١و #3 ناكم اه لعحو نا اهوا تار 24 51 داو عاساف لاق

 3 0 رو ا تا 7 هللب رفكلاو ةقدنزاا هيلع حصيا # لوغشم

 00 اعلا 0 0 م تلق ه هللاو يدب ةدازلا نب 4 لاقو عز>وا م برطضاف واشف ىلا

 ظ
2 

 ظ
3 
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 ”انايلاو كسملا انيف.كدوع جمل * هئراضغ موق ىلع دوع جي ول
 اهارخيف رصنلاب لوالا ليقالا نمطوالا ردقلانم هنللو يداولا مكمل ءانغااو درحت دا رعشلا

 1-3 همسلو در داح رابخا جو

 (ٍ لآ حاطنلا نا 7-0 ةعصعص نب صاع ىلوه ر هعابأ ينو ا و نا ى نب دامح وه

 1 وه بدكتي ملو الاب لنك هوا ل ليقو للا يربي ا فر هد ا الع علوم

 ّْ ناو هيف هل تناكو تت ىلومهللاَش دري داخل معناك ناماس َُ اصلاق رءشااريغ ةحانصب

 1 نيتاودلا ىمرض# ن مداحو اماوناكف اك اواولزنو ةف وكلا نع ع اولقتنا ت د 52 ةرام هرم

 ايم انحام اعياذ ناكو 5 ءلا يي ماب فق هن رهش 4 "5 يف مايأيف 00 ممأالإ ل 4 سامعااو هيو ءالا

 ىنثدح ةماعد وبأ لاق لاق نهاط يبأ ّى دوا امدح لاق يم ) ىنربخأ ) ةقديزلاب ام >0 هئيدؤ

 ةهحراخ نب 2 تاد ينبأ ىلوم در داخل همي ناكل |اق ءاعس ١ نا كلامك حافأ نب مداع

 ده ردق رشا ن كللا دع ناورم نرش ندع تداوف داوسلا اح يف اطلالكو ناكو

 راكن هطرس امعيض ّق داروضلا در داح دلاو ناك انو لاق هلاوم اوراصف 4 يلاو“ ءالو كلما

 ش هلوش احم مل
 ريناد نم يلعب هنا ّق *# 0 دام كيدي ددشأبو

 هيف هلوقل كفيف كوع يدئس 5 106 دردععل ةأمدو لاق

 ريسحأل هسح تل ايت »* ع اع ا ةلغب تديدعس

 روحفلاو انزلادرمت اهامح * 0 2 0 3

 5 خا ىلع هش 5 ارهد ل

 .نه_هل دج هرارسال نم اكلاةدقءابكيقتتيؤ صام

 رام انا درع ا تاددنل كذا نسا لوألا

 لاذ رفعح أ رعشلا 7 غابف هلاك ُُق درجت ناكو م سايعلا يبأ نب ه.< لوقلا اذهب يف“

 00 الل نم هود انا رطعو لاق هلا ذا كنا يلج كاع لد 2 3 دياويلام د

 اع ]- اهتدرمعو ادرج هردجتم وهف يؤ اذأ للا هرعت ناك ةغالا ف .نايرعلا
 بوبأنب مهاربإ ينربخأو ةيدنب نم انثدح لاق سنوي نب ليعمسإ ( يف ردا ر هذي 8 اذإ ةدرح
 يرصاعلار ع نب مهاربإ نع ىنةثلا ينثدح نسسملا نب هللادع تانك رد ( نفعت وأ ) ةينق" نبأ نع

 نومداتتت ناكر را داو - ةيوارلا دامو هرم داج ن ودامملا م طل لاقي رشن ةنالمث ةفوكلاب ناك لاق

 0 0 نس هن مناك اوناكو ةليمح ةرشاعم نورش 3 راعذ.الا نودشانتيو با ثلا ىلع

 ىروثلان ع ةزاجإةفئلخوبأ ين بابملانب لضفلا ( انريخأ ) درع دامحا مه مد تاو ا هدرا

 تد رحت هل لاف نادصلا عم بعلي وهو دربلا ديدش مولا يف هنّرص امبارعأ نال دردعب بقل ادام نأ

2- 
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 2 1 تلح حل ل ل: تا ل يب 00 45 ان 205755: تقل: تتاكد انتم تتوسط تحاكم

 دوهلا تيئر يذلا تنا سابعاي تاو لاقف هع هللا ىذر باطألا نب رع دنع اموي ريبج
 ف ينالخأ |وناك م سابع لاقف ناك ام ملسو ه.اع هللا ىلد هللا لوسر ةوادع يف مم ناك دقو

 تح لوق !مهنيب ناكو ليما نمهيلا عنصام ركشي يلثمو يت ومركيف مهب لزنا اموق اوناكو ةياهاملا

 ْ تاوخاب دعوت ىلا يف“ نرفتا يمد ءاكذو يأ و تع تايةتسأ نكا تاوخاب هللاو سابع لاَقف يناتع

 هيجل يناوح ندحو يناسا امشو ينامش تي تلقت سا نك هللأو امأ تاوذخ هل لاَقف ايذاحم

 أ تنأاف كيضوو كزلعو كفو كر د داو لعد مؤالا كال.ةّتسا دقل هللاو تارا يناعاي

 ١ كقوسيصنام هللاو موت ىلعو مورا كما كتلكش ىايإ موا لضف نع الا ةي>ا' نم هيلع موه>ع

 أ عمسايعالو اذكو اتمصفارض اهكعجوا نا امإو انكت نا امإ امه رمع لاقف دعب كيلع نروظالو

 'ةقارسو ساسلا ناكو:ةدع ونا لاهاعك طب ةلطالا تهرك ىتملا اذه ىف رشا تلاسنا
 ْ 0-0 سانعو اسعاش ناك مهلكوديررمشلا نب ورمعتنب ءاسنخلا نءمهلك سادرهونبو ريوذزحو

 هينرب ةقارنم محا كاقف مالسالا يف تامو مهدوساو مكدرئاو ضر ١
 ياستالو عومدلايرذاو # ميلا انا جيب الا نيعا

 موه عجوم 'يرمأ لوب # هلالاب هيلع يتنثاو
 ملي ةيهادل يهداو » ملا لجحر ىلع دع

 همر ةرمع هتحا تلاقو

 اهلاوز 6 ْح ذأ هن ري دنع #5 مها ىعام ىلع ساد رم نإ كل

 اطالحو اهاصق اهلا ناكف * مهافك ريهالا دنعذا مصاسا ى دل

 اطالط حايرلا جوه تكرنا اذا » اميفكح نيلماحال ةلضعمو

 ظ
 ظ
 ظ
0 

 : نيسحلا ) ينادح ( ثردحلا هنعلقنو مو هياع هللأ ىلد يا نع ساودرد 3 سايعلا ىور دقو

 نب ىهاقا دع انثد> لاق ىداطلا دم نب بويا انثدح لاق ةفوكلاب يالا يعاحشلا بيطلا نبأ
 ا 3 - 3 5

 ملسو هيلع هللا ىلد يلا نا:ساورم نا اع نع ل هللأ د اء لاق يماسلا يرملا

 ؤ ذخا ينافلاق ضعبا مهضعب دايعلا ملاظم نهناك ام الا ةرفغملاب مط تءحافلاق ةفىع ةيشع هتمال اعد

 | هليح ىف بحي / ملاظلل ترفغو ةنجلا نم مولظءال تيطعا تشن بر ىا لاق ملاظلا ن٠ مولظ.ال

 "ميت وا سو هيلع هللا ىلص ىلا كحضف لس اب مها بيحأف ءاعدلا داعا ةفلدزملا يف حبصا املف
 | مس وأ اهف كلف تنكام ها 2 نإ ىهاو ا يفأب هع ىلاعت هللأ ىكر ع وبا لاَمؤ

 روبثلاو ليولاب وعديو هسار ىلع بارتلا وي لمح ىتءال رذغ هللا نأ ماع ال سيلبإ نإ لاقف

 سايعلا رايخا كم هعزجح ند "اللا دعضو

© 

 اسس عم

 انادنعو اقاررعاسانلا مرك ١ ا #2 اناب ذاس اعلا ينأدعإ كوجحرا

 ناب مآ كالولو انع »+ انساب ذاهدعل نه كوجحرا

 ) رشع ثلا ب ع 1



 احرصم انح ىلا لدم را 0

 ال ومضت ةدش اددعام اذا

 اسوغاس ا ممم انمحأو

 اموتم قوذ كج نك در>و

0 0 

 اسراوف انيقتلا موي انلثم الو

 اسعادملا حامرلاو ىك اذملا رودص

 اك نويح انه سراوف

 اننا 15 امؤرم .ءوقلا نم

 اناا ناعاعلا ناك دإ تنءاطو

 اجلا ىع كارالا فان 1-5 ا 8

 0 ا ةديصش ةدل ا هذه نع ب 0 نب ور# هباحأف |

 + ةليوط و

 يف ءالل> 3 دب سايعلا لاق لاق ناكلس نإ حاف نع ةب نع وأ

 00 مل رادلا نيطق نأ ول
 اعط تيار له يرمع كناق

 ةشاشن ناف ريخلا ىغأاب ءاح اذا

 مس نبا ىلوم تنك ينيسح الف :١

 سا.علاس يح ريمجح نب تأ و> لاف

 يرادنؤ دوغ لتلك <
 ةراوأ ناب يلدتق ىلع الهف
 امتددر قيدصلايف ترادوسلاذا
 ةحدع تفلك نا انا كناو

 هلثا الهأ

 مح اس كنه كول موق ىلا الهق

 اومركوكوللا اوداس رشممولا
 ةحدع دوم نم لو كئاوأ

 هي ساد سمن سابع لاقف

 مكيفو نينهاكلا 0

 مويلع 930 كنئو أ

 ةبغم ريخ رأ ىلا نار كلان

 كا عطقب ىسءأن 0 ترم

 كبك نأ تدحو

 مهاعف رك ذاو نورهينب 1

 نبتاوخو سادرم كك سابع ىلا لاو رفعح نب زر نب نسحلا 0 ينادخ ) ريد ل لاق )

«+ 

 انت طن ذِ

 3020 عا م عا

 ا ةددصك تاوذلاء وهذه ترك دااعاو ةدئاف سابعلا راب أ 0 اهركذ 1

 1 د

 اياناف ةاطسلا نكر ىلع نكلس

 أم سم ريا دلاكح هود ون هل

 ايرقاو قدا ىكدول وحشلا نم

 ايضغم وحشلا ىلع بن اموتيكب
 الم رط اقوا ادهيدلاوو

 اءذكيو 4> لم ائيم نك نأ

 احرص كل الئاق مف فانملو

 اندم قطا بلاط مهم فان و

 ا.حوم قخانماوداو كموقو

 اك ره هيف ناك |نع غابيل

 َ 57 يآ 5 7 1|1|1|7110101010101011011”17| 1 |1010 1199099999919.9......----- 7

 ظظ21111110اأا11]ز|]ز|]|] | ]| ]|9000 0| | 0 0 0 00000001:



 طع اند ذإ طام 35 2 يح نامفس نمتخا و

 مالا ءاسنلا 0 1 2

 محام ريغ ارساح اقر يو

 مدلاب 7 ع اندفل 53 0 تل اذا

0 

«+ 

«+ 

00 
 مفللو نيديال ىو رخاو © ايلشم نع غلار مهم لازءامؤ

 محلتلا ةجخخ اوناكف اولذو: *

 ماكم حالسلا كاش لطب ىلع *

 ىممر وءاضفلا ضرالايفندراطت *

 ةيشع اود.دّتسا ىح ةودغ ندل

 10-1 .قاأو افرع اهب 1
 خامم الإ ماوقالا م ن

 نطو مهقلطأف الحر نيثالث اوناكو رص ينب نه ىراس لا عمج نس وك وع ل ءلا نامت لاق

 كلذ ىف لاف اولعذب لف ةروز هسرف 5 دريس نايفس ناو هلعش هن ويدشيس

 ام مكلا هانددر قيلط. © مكنم نوثالث م 01

 يف سابع هيقلف كلذ 3 هدعوتدي ثوغي ددع نب 0 نا هفليق رصن ىنب ومب سايعلا لعحو لاق ظ

 ساع لاقف كن هرصأل وأ نييتتل هللاو نايفس هللاقف مساوملا
 نكئلاهم زهطمرصلايف 2 # ىفوأ تلقنا مرصلاب نا

 اضيأ ساملا ناقو
 لوسرلا هغابيس 5 ينظو * ينع ن0 غابم نم الأ

 لق تام دقناو ىنمالخ #* الق نا ةيطغ هالومو

 للايمح م 90 مكلذو * هوكزفكو 7 مهتش

 لوما و ةيالولادقل لع ف فاش قو م يفوت الا

 لتحل لي اذإ ؟ريخو * ءافو 2 ناك و

 علب موي لكو ءاحطا ىلع آلا
 #. ًاراعش مكعج ال اهلعجأس

 | نم توسنملا ءانغل ازدقر اه 0 ءراخأ نر "ف قا 0 سانملا ومش نم تاب الا هاج

 ساد سم نب سام ءلا عمج هدي ع ور< بأ لاق ن ملا ديبز يفإ اهانغ ةأزغ ىف امللاق ةديصق

 ' نري ل يق ماس ىنب نع اعمح دايو الا عطقم صاع ين أل لاقي ناكو سماع ينأ نبال

 اريثكاددع اهف لتقف ةليل:نيربثعو عست دعب نعلا ضرأ نم ثيلثتي دب ىنب.حبص يتح مب جرخ

 كالذ يف لاَقف هيدي الم قح مغو

 اسباح ليللا ىلا ًاموي هب. تفقو. *. ًاسرادمويلا ح أ و لينال
 اقل

 اسداوكلا:لاقتلا يزن انآدسال هالداقم كانا لس نكلو اذ
 اسباسب اشحو ضاىعالا نمربخم * ةلذ نيرشعو اعست 'مط انوءس



65 

1 

 لإ را اذه ردد هذلإ ديحا ال هيلو لع وش ردشلا بارع زلا نب هلاقف سادي: نب .سارملل نحكلاو
 هيلا تكف

 بارتقاو رصن ريغ يمومم * لاحم ل ىلاوعلا سرف اذا
 باتكلانهلوسرلاواتيامو# ردب مون باوسلاو انإو

 باير ىنبب امكرب تط>و * يسف ينب موب عمج اانمزو

 لوس امفودل هرمصن و و هيلع هللا ىلد هللالوسرب سايعلا امف رخش ةديصق نه تاسبالا هذه

 باوضصللاضارعت ةضراعك *: هنف هللا لودر ت1 يذب

 يناك عقنلاو مهؤان هل * لالهين مرص نكد

 هلَقف رماع هل لاَش مهئملل>ر راوجىف ةعازذ يف ارواح س ادرم نب ميره ناكو ( ةديبع وبا .لاق )

 باطلا ىلع ًارماع ضب لاقف سادس نب سايملا هاخأ كلذ غلبو دلي وخ هللاق, ةعاز> نم لحر
 لاف هراح راثب

 لصفاف كفيس يغبلا ءافشناف * ةمالظ لان كنم غاب ناك اذا

 كارغع < ل عدن اريحا كلذو * | عانأ كوذوع دما

 1 00 يمال عاتم امفو * ةرصنب زي زعلل اف هل

 0و ها ىلا مالا زهلاعب لع اعد ال ةيواعم ىلا ةيقعا وب دياولا هس تك كح الا تيلأ:اذهو
 تاك و ةباو تضل ىلا تاسبالا هذههتغلب اماف لاق هعباب اذا ماشلا هيلو نا هدعوهنا سانلا

 ءوب.رصن ونب لاقف هلتقف مره لتاق ًادايوخ ىتل يرصنلا اسياح 1 مث مجروح يح لشعب ها
 سادرمنب ميه مدب ءوب وه لبال سياحلا وبا لاقف هتلتق ةعاز> تناك لخر يرصللا نالف مدب

 هلوقب ه>دع لاقف ساعلا غابو

 امك نم هموق ن ْىك #* كلام نبا ناد ل نقيل

 ألو امأ 00 ىغبأ 0 8 توم ذا يعأ كا يدف

 رجلا حالسلا اذ اع فلو دع ةونع موقلا ةرصأ يدأ كلثف

 نب سابعلا كلذ غلبف ماس ين نصرا ندا ىلع ةيواعم نب رصأ ونب د1 دلع وا كتر

 هورس ل ماس ونسب مملع ترهظو لتتقلاممف 0 ا مولتاقف هموق نم عج مهلا خرجت ساد

 1 نإ ةطقلع قللطناف ةروزا ايل لاك ةرئاع نسايعال سرك رت ود تدححاو مهنم الجر نينالث

 سايعلا كلذ يف لاقف موقلا سيئر ذئموي وهو يرصنلا

 ملظإإ نانلا نم ءالوم نزاوه * نكح نمو رارنلا الإ انموق ىنأ

 ل دولا 0 نبا نيبو * ملاظ نيب مهعمح انياع اع

 مدع ملام تيبلا ةارس بمحححو # اهناف بالك لمفت امو بالك

 مدافسو  داح انه نيفلأل * اودرحتت مكعنص اذه ناكناو

 مي يلام فامعاب < تتار 2 لا كانع

3 

 هب اةضسحضففقحج ايامها



 (5ة)

 رعشلاكل يغبني الو ىعاشب ةقلام ناو الو لقب مل هلل لوسراي يعأو تنأ ياي ركب وبأ لاقف
 تأدبامميإب كرضي ال ءاوس اه لاقف هنع هللا ىذر 05 هدشناف لاق فكف لاق هيوارب تنأامو

 ءاسنلا نم هوطعي ناب مأوهناسل ىنع اوعطقا مو هيلع هللا يلد هللا لور لفو ةفشل عرقالا

 ةدشو نطوم باسأ نمت اولاقو اهسفنأ يف راصنالا تدجوف لاق يطعاف كسعل هيضري ام عنلاو

 املف مهرهظأ نيب ةءاقالا ديرب وهو الإ اذه لعف ها رب امو انل همسي مل |مسق مدقو الع 0

 راصن الا ريغ نمانهه ناكنم م لاقو مهعمط مهزنم يف مهانأ سو هيلع هلل يلد هللأ لوسر مهلوق غاب

 ةدجومو اهودمتلق ةلاقم ينغلب دق راصنالا رشعم اي لاق مث هيلع ىننأو هللا د. هلهأ ىلا عب 3

 ىلبا راق نا ؟ركف اليق كن آل لاق ىلب اولاف هللا ؟ ادهف الالض 3 21

 ةنييعن, بوقعإ ينئادحو(قحسا نيدمم لاق ) ىلب اولاق م يولق نيب هللا فلاف ءادعأ مكن | ملا لاق
 اواقراصن الارعشمم اي نوبيجت الفآ لاق يبب اولق اهومتبكرف : نارا ال متئاو مكنت ١ ملا لاق هنأ

 رولا ىلإ كب هللا انج رخاف تاملظلا ىف ندعو هلآ لوسراب انتكح لْصفلاو لنا الع هلوسراو هلل

 نولَلَق ةلذآ نحو هللا.لوسراي اتت وهللا ا دخاخ رانا نم 2 ةحاضشلا ف 0 ال١1 انتثحو

 واللاو امأ سو هيلع هللا لص لاقف الوسر دوحمبو ًانيد مالسالابو ابر هللاب انيضرف كلب هللا ان نعأف
 امذكمو كاننغاف الئاعو كانرصنق الوذخعو كاتيو اف ًاديرط انتج ملقف اذه ريغب ينومتبجال متأش

 متل ضفلاو نملا انياع هلوسرلو هلل راصنالا لاَقف مكدص دقلس اناا كلغ هدرام كنم انايقو كافدصف

 مكفنأيف متدجو راصنالا رشعماب 00 هللا يبص هللا لودر يبو مهؤاكب رث كو

 نا نوضرت الوا مالسالا يلإ مكتلكوو اوماس دل مالسالا ىلع مهفلأتأ ا ان اهب ترث آ نا مئانغلا يف

 سانلاك لس وأ هدس دمت سف يذلاو م ةلاخر ىلاهللالوسرب نوءحرتو لبالاو ءاشلاب سانتا بهذي

 موقلاىكب مث راصنالا نم أسماتنكل ةرحيطا الواو راض الاسم كلل اسس راسن الا انا

 نيضار موقلا قرفتو امسقو اظح هلوسرو هلل هللا لوسراي انبضر اولاقو مهاهل اولضْحأ ى َو> ةينان

 يئابيشلا ( ورم“ وبالاقو ) لاملان م اطايتغا دشأ ملسو هيب هيلع هللا ىله هللا لوسر مول لاق اب اوناكو

 مهولق اهب فلاَتب اياطع بارعلا قرش :أنم ةعام مو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىططعا ريذلا اذهيف

 ةيواعم 1و برع ى تان مهو رفنلا ءالؤه ن٠ لجر لك يطعأف مالسالا ىلع مههوقو

 5 نس ناوُقينَو يزعلا ددعنب بطيو>و ورم نب لهسو ماشه نب ثرحلاو مزحنب م كحو

 1 ةنام ةنام نينا نب عرفالاو نصح نب ةئبعو ةرهز ينب فيلح ىنةثلا راح نب 00

 عوز, نب ديعسو يول نب صماع ينب دحا بهو نب ريمتو لفوت نب ةمرخم نم دحاو لك يطعاو

 اهطخحستف سعابأ ساد سم نب الا لسا ولا و رنك اونيس |نيبامكلذ نود مهس ينب نم الجرو
 ءاطع انئثدح لاق ىناركلا انثدح لاف عبكو ( امدح ) يضر تح هاطعاف ةروك ذملا تانآلا لاقر

 هدعوتياباتك ريبزلا نب هللادرع ىلاناو سمن. كلملا دبع تكلا ناندحلان مصاع نع عضم نبأ

 هنا
 صاضلايسلاءادرج عورلا ىلا * يتكش ل. برحلادنعل يفا

 رسب عل 2 ع رس ووو اسس سو اوي ريس جوي ل يجو اج للا هدو هدصصج يو ع  صس س عسسم سس  سسسس سسس  صس سعسم
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052 
 انكي

 هريخ نايفس 0 كاحضلا تاب هتحوز سادرمنب سايعلا 0 فىع او لاق ةليوط ةدصق صو
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 حوت كلاقو اعرق ىلا ةاحراو اك عشوق ةمالساو

 عئاجفلاب ةصوصخم ىرولا تيأر * يننا سادرم نب سابع هن ملأ
 عئاقولا 2 هموق ىحح موقلا ند نإ عيمس اللا نم مهانا

 عئاربلا تايرقملا ماه توملا ىلا # هدوش بضع عقولا ديدش لكب

 هدا ذم نسا“ كلب تادنل

 * ىغولا ُْق مدقملا 0 مهموقو

 عئاظفلا رودمألا قى يداعالا ما ع 2# م-وأي حو لكلا دإ رع مهث وي ٍََس

 ل ءحيلف نب دمت انثدح لاق او !نردل دع 0

 عطاوقلا فافه ملا كاع

 علاسدلا لها انيفاحملا ل

 ! نب دواد انثدح لاق ينقثلا ناليغيلأ نب لمعسا نع ع ع قريخ أو باهش نإ نك ةمعو ئموم

 نبدمح اتثدح لاق ريرح نب دم هذيدحو قحسا نبا نع دشار نب دم انثدح لاق ىضلا ور

 هللا لوسر نأ ضعل ثريدح يف مهضعب ثيدح لخد دقو قدحسا نبا نع ةملس ا لاق دج

 3 « مهريغلو ممل لا لزجأو م لهل اناطعلا دك نزاوه متانغ مس مل امو هلع هللا ىلد

 0125 ىوزو ةاقاقلا رح لاو قاب ةلان دح اولا لخرلا يطعب ناك هنا تح نينح ىلإ 3

 اهف لضف أب اياطع ساد رم نب سابعلاو ندح نب ةئيعو سراح نب عرفالا ىطعأف هباحأ نع مسق

 هدشناف سايعلا هءا>ف )١( سانعلا ىلع عرفالاو ة ةئلع

 عرجالايفرهملا ىلع ير 5 8 انيقات نار كيكو

 عجمأ م موقلا عجم اذا #* اودقري 1 ا يطاقباو

 كراع ةشع نإ د لا بهو يب 0 .صأق

 عنمأ ملو أي اش أ 0 «ؤرداذبر لايف ت كا

 ع ف سا 3 ناقوش #3 سراحالو ندح ناكامو

 عفري ال مويلا عضت نهو # امهم'ىم'نودتنك امو

 لئاقلا 6 هل لاَ هاع دقو 0 هلع هللا ىلص هللا لوسر خايف

 ةنيعو عرقالا نيب دي بلا بيلو يهم حبس لآ

 نبثراحلاو ةدلك نب ثراحلا نبثراحلاو مإزح نب مكحو ةيواعم هنياونايفس انا يطعاف (1)

 شب رق فا رشأ ند ءالؤه 0 ما نب ناوفصو يزعلا ديعنب بطيو>و ورم نب ليهسو ماشه

 كلامو يرازفلا نصح نب ةئبعو ا يشاجملا نايفس نب دم نب نانع نإ سباح نب عرقالاو

 يطعأو شرق ند الاحر ةياملا نود يطعاو ريعل ةكام 1 44 دحاو لك يطعأ يرصمأا فوعنإا

 بدالا ةنازذ ند عادا اهطخححسفق صعابا ساد ص نب سابع
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 بسلا برر 0 هندش يح ل 0 هلبان ا 0 3 53

 اريخ 0 هللأ ٠ نم ةهحرب وكت 0 وج قاف هكةعم 3 -_ 5 1 الا 5 هللأ ءاشنأ

 0 0 ناف 0 0 50 هعاساو ا

 ولعلاو رفظلا هيلع يطعأ الا هل بصني برعلا ن
 لاق ضرالاو ا |١ هلا اضر كلح 1 3ك نود يش 0 هل ةيحم ىلع ثلا دق ينار و

 نم ناك يذلا اهريخأف هتأما يأ : 0 ىعارلا

 ادع عنا 2 7 قا نوم هبا 6 ىجحام مالماو"

 ىم ماو بو ةياعشللا لص يبنلا ومن راس من

 لوش ثءح كاللذف اهلهأب 0 10 مد تخّوآف ا 000 هلع هللا لد يب ىلا ىلا ةريسم و ص

 1 هيلع 3 يأ قلو اد امض ,قرحأ نيح قامو م نب سابع

 8 راع نيستتلب اهلا 20 ٍْى د أد_هاح ل ا و 5 ي رءءأ

 عقوأ ام هل 0 0

 املاملا روقالا ع يف كلسل

 مككال ديرب يسمأ ند تفلاخو

 # هلو سوالاو هللالوسر كرتو
 8 يتينرطلو ضرأل ليش رات"

 3 3 .ءانأ ىذلا هللاب تنلماف

 أدصاق 1 رس ت4ه>وو *

 ك1 لصفلا هف قام #3 قطان 0 نا

 كئالملا بيحب ثوعبم رخاو * عفاش لوا ناقر ةلا 0
 منال ماقا ىدد> اممكحاف نإ اهماصشا كعب مالسالا رع يفالت

 رب # اهواك ةيربلا ريخأاب تلعأر

 امك انساا توشن ىوصقلا ةياغلاو د اللعلاو دوأاو دولاب مهقيس

 دعاوف حتفلا ماع ك٠ ىلا ريسملا دا

 1251 لوسر لزتا دين لا

 ف اههصالغ * تهب ىو رد نه يندملاتناف

| 
 أ
 إ

 ١

 ظ

 . ظ
 إ
ٌ 

| 
 إ

 ظ
 ظ
 ا
 ١“ ف 8-5 ةئسدملا 0 لع هللا ص هللا لوسرقع سابع مدق) لاق ظ

 هلإ لقوا ديدق بو ةياع هللا ىلذ هللال وسر

 سادرم نب سا.ع 27 06 ماس فى ند فلا يف سابع ه.َقل يهاذ وهو سل مو هيلع

 امي نبأ | ادشاو هلآالا لودر #. ادم نا هللا دايع خاب »#

 امعناوهلالا ىناو دق حبصاف # هير هللا رصتءساو هموق اعد

 اممم هللا نم 17 أ 78 مو « ادمحم اديدق ان دعاو ةيشع

 املعم لقا ن ماعلا هّمف ةوأف 2: د ريائع تفاح 2

 املأ ناك نم ديلا ف ابب موي « اهريمأ وهو هللا اهارب ايارم
 امرمسع ىتاوالا عافدك اليخو * انعوردا ملعادو دش. 1 ىلع

 امملي لها ليلا انحيصقوحو «# مهلك سانلا رسأيت د> كائمطأ
 2 ديف يف ا ل لا غ0
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 ا 0 أ ضم نم الح مق اريد ديزب نب ديلولا عم لخد اكلام نأ. طابس :نع هيبأ "نع ىكملا دمحأ ن
 0 لوالاهل لاقدل ولا هانغ اءاف 0 نيئدلا يلع ممر سيل # هيلع عصف هئسحت ساق 00

 هلوأ وور#و يهاش محا نع رمصتبلاب لمن كالال يذلا يناثلا ندالأ هيلا دعف

 اا لا حتا نمالاو دوا هينألا راكلاور تاغلا ردرد
 لالي ذا 52 لمحت طبع © قشلا نمحادقلا دي دانا و

 م56 هبساو ساد صن سايعلا را 0

 "از مل نب انا معقد نإ نسق دنع ن نب ةئراح نب رماع يلأ نب اكو سام ءأأ

 هوذا يف يل هاباو ساسلا نأ وكل رار نوت نا سه ا ةصفح نب ةمركع 9

 هنري هلوقب ةقارمس

 | 1 نعاش اسراف سام ءلازاكو ديرمشلان ور# تنبةيعاش 1 ا 0 26 6 3 صو

 0 مالسالاو هي ةيلهاجلا كودا مرض وهو هق رط الك ند ةموق فادتش ناو 1

 سضااح نإ مرد ند>ح نب ةثيع 4ع لع ىللضف مومو هيلؤأا يلمع 5 ع ا كوفلع هللا لد لا لآ

 0 ذواااذه ا كلذ ّق هريدحو يكر َىَح ءالح 3 الالب سمو كل 2 هلاقار ا د ماقف

 ١ لضفلا نب ةماس ا لاق دايم لإ رع 1 لاق ىريطلا رير> نا 1 )0 ةر ( رعأ هللاو

 سادرم نب سايعلا نع ىعازألا ور نع ةصيبق نع رهتعملا نإ روصنم نع قحسا نيد ن : !
 ْ | هيلع مايقلاو هتدابعبو هب يفاص ول ا . دامغ همسإ مص ينال ناك لاق هنأ رماعيلأ نبا
 ٍ اا در دول هلو ها هيلو مد لك يف هين! تلءجو تيب يف هتاعجف مثلا كلذ ىلا تدمعف
 1 هفو>يف توصلا اذاف دامض ىلإ تدثوف ينعار للبلا فوج يف انوص تعمس سو هياع هللا ىلص هللا

 إ : لوش
 ا دجسملا لهأشاعو سينالا كله * اهلك ماس نم لئابقلل لق

 : تدوم سلا رق نك ميرم نبا دعب * ىدطاو ةومالا ثرو يذلا نا

 دم يبثلا يلا باتكلا ىلق * ةرمم دبعي ناكو دامغلا د
 فرطيئ ىلإ 0 نأ ان ف 5 رجالا ةوزغتضشا يت كا هب ا / قلد نعالا ىيتكف لاق ظ

 ا نا كوه ةمامعب 0 ىلع لحرب ان أذاؤ 0 تعقر 0 اديدع نود تعوش دإ ملا 0 00

 0 هباحأف ءاش ءلأ ى ين راد 2 ءامضعلا ةقانأا بد اص حه كذانلا ةلو نينا سا عقو ىذلا روثلا

 ٍ ءام 0 و 0 يطا تعضو نا اه ا نجلا هن اهلاقق رسب ال هلال رع كفئاط

 3 هيلعفللا ىلد هللأ لوسر ار نأ ته نعو اروعذم تل وذ لاق اهسافنا قوسلا ض١ 1 ا اهس ارحا

 هتف ر>اف دامض يلا تفرصناو قيما هتعلأف هللا تيل َىَح ترسو يد رف تو ىنامصم مسو

 مسوس

 ا نايفس نب كاحضلا تنب ةيبيح سادرم نب سابعلا تن ةديبع وبا لاقو ) رانلاب

 72 2 ا تي

 1 #1ج#ججكجحسطج#طعطءل'



 وهواموب هءاحف هلق ىلع الام هل لء>و نعاشلا هيا نب بايملا نب 39 هيلا سد هه ا

 ناكو ذئموب نامعل وهو باهملأ نب ديزي هنتق يف كالذو هلق ساشب 8-5 0 حش تح ملال

 ىلع هلامعأ كلملا دنع نب ةحاسم قرف ب باهملا نب ديزي لتق اماف هنبا هلدق يذلا هيذأ ريغ خأ.ب 522

 نامغ ىلع .:,>رلا دبع فات ساق ياكلا نامل ا نءرلا دع و ةرمدبلا 0-1 ت لاض

 ا نتن 72 همدقت أك لق 6-2 هكا للا قاياا كر ذخأف ي تارا راح ندرك

 ىم دقو مولا كح | نبأ وهو لاق لتغو نسال 1 ليقف 50 دوقلا ب

 انهحوو انميظعو ا أن دم#س ناك اك نإ عن لاقف بضعالا 92 د 0 رف ىتدف ف ىذغقناو 2

 هناقب يف ري الف هبي هلتفا'أ اف بمك ن.. فاذ> وه الونع هلاقب يف الو ريخ هيف سلو أذو هلتقف

 0 افلح نيد نب ركب 2 ) ا ( 5 هللاو هّقنع ب رض رباح نب ده همدقو بعل دعلإ

 اولاق اهريغو طيقاو ىدع نب ميا نع ي ردعلا انيد د لاق ميطا نش 0 نايزرملا

 لزع مث هياع بعصتساو اهدحتف ىلع ردقي مش هدبالو مييأ يف مزرا و> ةئيدم باهملا نب ديزي رصاح

 نب ديزب وحمو ه> دع يرقذالا ف اهحتفف اهرصاخل اهل ماا فحزف لس. نب ةسنق ىلوو

 هل
 فاصلاةجافحفلا اهءارامدعب نم #* تحلطظ امو اهف اع ليف كتمر

 فرتقمو توسامو يرو يرق # مهعمج سانلا ضءبو سيف حرص
 فاقلا اهوشح روق ءارخ فو #* هفرعن ءاذا درممو سائش مهم

 ا 0 ىلع لامع يف ©« اومهامادع الإ لاول
 ةجافجفلاو قيتعلا نصحلا ردن مكلاو ردنبكلا هل لاقي مزراو> نصح وه 0 يذلا ليفلا لاق
 أريشب هوءسو ةرفد ينأ وأ ءاذادرمو املاظ ىمستو هريخف ةرفص 2 مإ سانشو مالكلا ريثكلا

 ةيلص مهنا اوعدا 3 تقلا اولزت نامع لع ف زوألا نه موق مهو هدج ءار>ءسفو اوبرعت الل

 مهم ءاحرص

 هسوص
 اساح ليللا ىلااموي هبت مقو # اسراد مويلا حصا مس اما

 اسماورلا الآ زاثالا « لل » لزق رع ردا 11
 اسئانكلاىوهاو يسوق يناو سخيف# ةينينسملا لك لاظ يف ىف َنوُوو

 يناثلاهعارمصصم سابعلا تننو يحاسلا سأد سم نب سابعلل رعشلا نه لوالا تببلا

 عارصملا اذه لاقف ةيواعم نب ديزيهريغو # اسك ارف ناحرحرهنم تموت ©

 ةيواعم نب ديزنل ثلا ساد نب سابعال يناثا تيلاو * اسباح لليالا ىلا اموي هب تفقو #

 ةهج نه كلذ تا ,ملو لعفف هيف ينل نأ احيدب نا بدي رثلا اذو ىلع هلاق هنا ةاورلا ضعءب 8

 توداذئهو ىلا فحوى رماشمل نع رص :لاب لق فيفخ كلامل ءانغلا نأ حيدححصلاو هع قلو

 | قحسانب دامح نع ىحي نإ 0 | يرخا) ناكرلاو ه ةعقس نأ ىلع ةيند مل اومعز

 0 ا ااا
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 0 نفد راسمالا ل 0 اهداحو ؟[- داما أوداق مه

 ارانم ا نورال سباس © بوبس لكبو ةزافم
 ارا ”ندكو ..هةنف لكب * اياملا نا. نامركح ىلا

 از[ كما افاددوت# يح .راثلا نيثي مل بزاوش

 اراروزا لسالا نع اف ىر # ى ردسأايلاودلا نرحشيو

 بر دبع عرمص» نأ ' ةآدغ

 اذظ زاوهااب فحزأا 9

 06 0-0 تناك ناعأ ت

 ى اذملاو غباوسلا ان 2

 زيزرع ىمح لك نحبي نوف
 الإ نيدي نوتملا تالاوط

 ىني نيرصللاب خيفلا الولف
 ىد لاطنالا عراق نكلو

 مظع مدع لحو أونهو اذا

 نع ننانا د
 هع ءاملظلا "0 تاه

 درا د ا

 اراصع جهر ن* هيلع نري

 اراركطا لسالا مهم يور

 ارارمع الإ اهءوت كي لو
 اك ليخ  كاتود
 ارامذلاو قئاقحلا نيءسحمو

 اراس ثرَح بلهملا راس اذا

 ارايدلا. اوكرت دقل مودع

 ارارفلاا ونتج او نءالااوباصا

 ارابج مط ناك مظعلا قدي
 ارازالا اط دش 0 ع

 ازا ةحمم لك نفر

 ارايت>ا أئم 0 ء كمفدب

 ا ًاراهنأ كنم رجفو * 0 نع 00
 انثدح لاق يل -ء ) ةرعشو هك « فاس اف ةمدقتم تاالا هذه تضم دقو

 ءارعشلا ا ناورم نب كلملادبع لاق لاق يتءلا نع يرسل ينثدح لاق ىفا ركلا دمسنبا دمحم:

 هدلوو باهللايف يرقشالا سمك كاقاك مئاق الأ الا حاملاو ىعولا ليلا و ريالا دسالاب اننوهشن

 ربلا اذو دا م نومؤي * يحدلا مظاورس ماوقأباخدقل

 رفغقلاووذ يءاشاماديأو ي.اقو * هيبش دعب ىنغلا لان ن* نوهؤإ

 يرر.نهو ءاجأ حاب نم ةلاقم * لئاو نب ركب لاي محال لقذ

 رغصلابو هم مغرلاب كلج « منن اءيدص ايح ماك ولذ
 رفواذ لاملايف ناك نم عدوي * لئثاو نب ركب لآ اي مكنكلو

 يرست يتاموجنلا ىعري ىشألا صرف مح# هفيضو حام لأ نلكلا عناملا وه

 هو>م لاقف ءادوس هما تناكو ةرادعو دعاس اذه 00 نبا نيبو 0 ناكو لاق

 00 هئانأ نع كدجح ثاريم * هفرعت تلب رس يذلا داوسلا نا

 تولَسأ رش يف اكلاس هيدهب » ًايستؤممؤللا لاخ كلخ ترش
 باهملانب دايز نن ةأزحم كان امافديلع ىساهلاودع اذه تك قع نئاناكو هريذ يف ينئادملا لاق د
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 هلارتكف مهأتقب هيمان جاجا هيلا بتكف با نب لضفملا يلا اومضنا مع لفاغتف ةءدو راع

 باهملا ينب اورك ذو هعم اوقتلاو هيلا اوجرش 0 لد ماطور احلا 0

 ف ةعاطلا ءاوس ىلع مهواححمو هي 4 لع دذحلا كِنِو رغب اوناكف مييلع ىو“ :حاو ة ةسثق موا اهف مهوبامف ْ

 كلذ 07 ىوقشألا 50 لاَقف اءيح م و مه ب 00 هلا ب ف جاححلا ىلا مهوكشب

 لد 97 يم هلو لضفملا كيعل + هادشب دوعي ن 4 1 الإ لآ

 دوعسا ريط ناش ثعحر د 3و 41 مكفتح فناح 0

 دوح 0 مو اذإ 5 7 جاححلا ىلع أدر

 دع بسشرو لها سان هلا نأ * مكخأ 0 اوريتعاف مويلاف

 ْ هل لاقي دمحم نم ا 2و باه ا 3 لبر ىلو لا ا 1ناتك د تحساو ؛ حرا ولا لاق

 َ ةعسر يلوبو 1 كيلوي دزالا ند خيش تأ هللا يرد ةاإلا سَ هيقلف مزلا ريم نإ ورم

 ق > م و ةنسلا لامعالا

 م مغ انبر كدازف * اذهب مهنم ايضار كت ناف
 دو ند أ 20 »* هاضراع حضويدزالا اذا

 5 و لاخ ن ةلباقم * ايف كشال ةقاحح مف
 نحل لاقدهي تفحد>ا املق ةئس هلله متسالا 0 هيلع ديزي دهع يدمحلا درف

 فاذ> نم ترذقأ امز روديف »+ 0 بصك يناياخ تنك ول

 وح ىرقشالا ع 6 00 يهدالا نع 0 , لي> لاق قيل لا ونا )ع ينريذأ 2 1

 ْش : محي الا ادايز |

 الالح سوجملا نديف كاذىرب * هما كانام دعب ىلص بفاقاو

 اهوأ يتلا ةديصقلاو دايز هياغف فلقأ ينا كتربخأ يهأ ةماغلا نبااي دايز لاقف
 بلهملا م حدع فك نشل 53 ربت ه را روك كمل ءانمتأ| 4 قو نن | راكدا كاذ يل جاهو ثب رط نإ

 ءانغلا بف هل ا امبالا دعب كوش اهف فو ةقرازالا هلاتق 1 ةرفذد ينأ تأ

 ١ رادع ل دوش ند 0 ناو ا 0 ىلدو صه م ماجستك طمع

 أراد مهلا: قداس تراصو د ىيشفم أدب نيج ىلع نيدز

 د اراحو حا راح هلا 22 ثمن كباس او ينانأ

 7 نيا يلا. هلا نع »* 0 أولس

*« 

 راج. نيعاو هب م يفوأو او « .يغءاتاوءفايفدزالايموقل <. . #*#
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 ب اهلا :ضراغن:ال كلملا كم ع هيلا تع كلللادم 6ع ىلا كلذ هروأ ند 00 يناك#« لأ ٍِ ند 00

 جاححلا لوسر ةرنغ# هدقُن اف :نلهملا ىلاىرقشالا ىك ماقو هسعاربدب هعدو هل>عتالو هارب امن '
 " راصمالا بنام ماقملا ضفخ #* 0 نمر هدانا انأ ٍ

 راطقالا 50 هياع تقاض * ايقالث نيح نيفضلا دهاشول

 را 0 مادا لش الح ردو طرود كرا
 راطقلا ائةلاعم قايطلا مو « هلا سند ع

 1 انقالا فلاح ناك نامزا :* ةمينغ عابرلا ةدواعهيارو

 ١ راجل رك لك كل دعو د« اماشو قي سو طاودف
 : كذب امك باهملا رعاف هيلا ىرقشالا 0 فلولا 0 :ةكف جاحملا هتايبا تءافاإ

 ٍ 2 كللادع ىلع بم مدقق .4:٠ ةيهوتس هيأ كَ هّتليا تي“ نم كلملا دبع ىلا هدفواو ا

 نم هغلب امع ا و هثع وفعل نأ كك مش هنأأ 0 جاحملا : هدف ةوأف هنم عيسام ه.مكاف ظ

 اهيا هل اقف * ةمينغ عابرلا ةدواعم ىارو * بمك اي هبا لاق هيلع لذدو هيلإ لصو اهلف هرعشأ]

 اهرطخ نمباهلاهاندروي اهو امتامزاو بورا كلت يف هتدهاشام ضع يف تددو دقل هللاو ريمالا

 كفن نيئمؤملا ريمأ مق الول كل ىلوا جاجا هل لاتف اكمثح وا اماحح نوك او اهنم ويا نا |
 ليكن رضلا تانك نم.( تحسنو ) جرفلا ونا لاق هتقون ند هدوو. ك اه قطاف عمسا ام |[

 دي ند لايف ىرقشالا تك هحدم 0 نب هس 5 اماوو نادارو نع نلولان ديزر لزع ل ْ

 لاقو  نيراعلا ةيرط لع نامع ىلا ترف ناسارحا لع 2 لا ْ

 نع لكات نيسبطلا 5 0 0 يلاو ' :

 ا و ل ازر>واهف القعم يو ذل

 اع

 حم سم سم سس سس سمسا

 أرذت مم باهملانب ديزي ىلا تتكف اهلا تءايو اهوا 0 ناد ماقأف |!

 داوطأ تح ينكسو نام ضرأ * اك ونحن لدن نس

 دام رد تاع كل جا ناكح + اتتسودار ا. اللا تح

 يداقحاو يردهغ هب تيفشامو * هب تاظح سما ىلع ىدش فطاي

 عدادلا الخلا لود ,ترزغا م ه :١ يشدم قاب نيغ تحأ
 0 نيب ارتب ام «* ةكلأم دوحأ نر دنت غلبأ

 داشراو يغنم ناروط ىهدلاو * مكتب دوحلا تييف توفع ناف

 يدانوأو ينانطأ كو تعز * هب كح اس وا حفص 1 ناو

 تدعشاو ( جرفلا وبأأ لاق ) هلتقف هل خأ نإاه 00 بأ 0 1 .ادملا 0 .

 هيلا يكف حالا ين لع هر ناه ما نب ديزي 0 :؟ جاجا 2 ا رنا تاك
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 ( هال )ز : ش
 اتا كك اج الل تا هل تك د1. 171: دك اك ا ساكس ا: كل ا ا ل تق ل6 901 ات ل احصل هلع تع است تت تا حان العنا طعس د عت سلط

 ' دايز لثم * مهفو سيقلا دع ءاحم نع اينغ تنك دقو هبانيف هناسأ تقاطأو اذه اتممسأ 2 اهلا

 ظ يعوق ىفو يف لاق ام عمسأ ريمالا اهسأ لاق هساعذ دايز اعدم 0 تنأ كاف هركذَن 3 فك اذ

 هبريشعو هيسحو 1 رصتنا ”يرما ىلع ةحح> الو هءاع ةدلافالاو رصتناف هتءلظ تنك ناف

 مق تمك لوق دعنا

 ا اهتك هدانا  تيحم نقلا دبع لكل

 لك ىلعز ربج 8ك ءقد عيبصتم سانا ون ,ةلادبع عطعضت
 يرخالو شبرتال اري 55 ناف « اصملاتقشنا وسانلا مأعاسا ذا

 ىل هلوق ىف راصتنا 2 59 كالواو ترصتاام هللاوال لاق اضيأ هل تاقدق باهملالاقف

 عورصم تكردأ نا كناف رصقا « ينكردل يراخلا لهاذلا اهب 0

 عوبرم ضرالاب ان>واهفتح نع # تحب يتاا زيعلاك كنال ل

 3 عيفر ريغ ايمر كني .هرآل * 5 يلا تيصن لل هلوكو

 عوضوم ريغ رك ذ عيجاحما اهو # 0 تانحالاو ردلا نأ

 احاطصاف ادءااهدب ذا اهملا أههماع مدقأف سقلا دنع نب ورمع نبةعاحمو ينل ة ةرهنب ةعاجم يف“!

 ةلوقب هرقل كك يرقشالا نم اخ 52 و

 ليصفلا باب ىلع ةحرطم * ىتاوالا فيلا يف نيماعاوث

 ليسفلا 1 0 مآ كو نطو ل دل

 لوما نر 0 ل « اونت موب ءاسفلا راثاذا

 ليقم 0 تسمو علا وه # انئيلع تابانض اط.لظن

 بليملا ناكو ةفلاحتم نميلاو ةعيبو تناك ديدحت نبنرضنل باتك نم كّحيسلو ( جرفلا وبا لق |

 ديزبل يرقشالا يمك لاقف اءراحم يف نيتلبقلا نيتاه نالزني ديزي هنباو

 رجلا ةوسا ادادهو مرطحاو ره ضل انا و1
 رذطايفطارفالاوذك اَولاَوغ اه ةرئام درالا يف امهلاه ناَح
 رذقلاو نتنلالهاوءاسفلا لها ©. مهلك سانلاءاروا يكل لعجاو

 ركسلا نم يديم هلانارت قح © ممئاسف نم بايضانيلع موق

 1 'ىشالو ديغر شيع * انعفني سيل انأب ديزي غلبا

 رضم نم ءايحالا ىلعحايرلا نم * ةجردم قوف ازيكل لحي يت>
 رهصلاو تملا طحن ذك[ 6018 لئلا نا ار

 بتك لاق يبا انثدح لاق برح نب ريهز نب دحأ انثدح لاقعيكو فاخ نب دمم ( ينرب>ا )
 | مه سم أه ريخأت يف زجسعإ و هفعضل وهئطتو ةقرازالاةزحانع 595 باهملا ىلا تهسوا ل جاجحلا

 ْ ينتبصن تنك نافهف رعي نم ىلا الك نم ىلا مالا نا ءالبلا امئادل لق هلوسرل بلهملا لاقف مهتبلاطمو

 كلذربدا اناف ىنكمت ملناو اهتزت ا ةصرفلا ىنتنكما ناف ىرا م اهربدا نا ىلعموقلا ءالؤه برحل
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 يت ل ا ا سس طحت

 دلاولا اضر هنم نومدعيالمهو كلذك نونوكيال فيكو اضر نسحالاق باهملا نع مهاضر فكف

 انداك دق هنا نظو هلزم نع لودحتق هاندك لاق ىرطق مكتاف فيكف لاق دلولا رب مهن« مدعي الو

 عنصيامو سمآلا لعيو نايعلا عقب نا َّآ يردتملا ناكف هثشبو انت هاب لالا لاح لاق هومتور ؛ الهف لاق أ

 فلا 5 رم معد هل ماو كدب كر كب ا 0 باهملا هل لاَ نفل هارب 0 م دحلا ناكو مزد>ا |

 ( ىربخا ) يرخافال ا[ ة 8 رمح هلر ا ناويع.ن كلملا دنع ىلع هدفواو نعرف و ىلع هلو مهرد

 ف !نعيم.شلا ك امو 0 رادن ورم وبا ىنادح لاق رامتع نب هللا ديمع نإ دما ظ

 رةصلاب ةيمو يزانلاب ةصو دسالاب ةرم ىنوه.ثن ءارءدللل وق, ناورمص نب كلملاديعزاك لاق ةديبع

 هدلوو بأ ,ملايفىرتشالا صك لق مماق الأ

 ارازغ اراجع ١ ر>فو نب ا ر#ء كارب نيح هللا كارب

 اراطلاس الا مظعأ ام اذا نإ ىلاعملا نا نوشاسلا 1

 ارادتساف لمكت ىرارد # رحب لوح موجم مهناك

 راحتارمغلايفءاماظلاو>ا © ام اذا مهب يدتم م وع

 ) قريخا ( ماكقلا | مف يبلا #2 | راكدا كاذ يل جاهو ت | ؛ رط *# م هلأ 5 رسقلا ند تايب الا مدعو

 ميعالا ًادايز ناي تلا 5 قاف ىزاوهالا ناوك ذ نب ناغ اضدج لاقى 1010 ندا نب 0

 هذال نيد عقول رس ل كلذ باس ناكو د ه.لغ مث م اههتدب ءاحطأ لصتاو يرةشالا اب 0 يجاه

| 
| 

 ساقلا ديع وحم 0 لاهو هنايد ١

 ا ردا عقر ا 1 و مهني حاصأو باه 1 5 رد>و سقلا دع نادو

 يلاوخا سقلاد.ع ليقاذأ يرذا *اوملع دقدزالا عرف تدك نأ ينا ؤ

 00 سلا ديع ديعلا سأادو د ىفرش دجلاب كالام ونا مف ظ

 008 قادع لوش ناطر لاو ناتملا ن.ديماا نب دال احيا لاقو بضخف مجالا ادايزهلوق غايفلاق ظ

 هوجءمي لاق م * نال لكل اض رغ هموقو هنءدال هللاو مهف يمهذوم مل وهو سقلا ,

 اوقلخالواوناكممس>أت :كام *# مط تاقف انو>م رقشأ تئن ظ

 اوكرغ لعن ميلع لودواو © ل ل ْ
 قروالو لصأالعاسقلب عقفلاك * ةلزنسب ىندالابسملا نم موق ؤ
 اوقلغ اند.ع ىلءنب نونهري ول « ةلزنع ا ةاشالانإ ظ

 اها هيفلاقو لاق

 مدصاهبمأ رادلا ةحاسيف © اط لاقي امدزالا عمست له ظ
 م < مهو ةلذ اوب ونرءاسأو # اوهيهام دعب موقلا نتدحا

 لاقف كم وقءاحطاب معدقلو كريغام م ينءامهللاو لاقو نيديبلاني دعم ما ىلابمك هاكشف لاق
 دسسلةا



 ١ ةهمه (

 الخدو هيلع امدق املف ةقرازالا 5 هل ناك ةيفو هرب جاححلا ىلا يدزالا هياتلا 5 ع 2

 هلوقجاحم لا دعناف نادفمن بمك ردب هراد

 رهسلا ينبع يداف تروس دقو+#  زفسلا تع ىنادع يلا صحاب
 ردحدر ال نع هيف نما »* ةساغ بديشللا كنعل تبعك اي اع

 دش مولا“ كنأث ذإ اياك اد كدرعا يذلا ايلها ال
 رحااو باوتالا اود ةفرغ ىف: *: اهزنم تالا لعاتادو> تركذ

 رضخحلاو نودابلا كعتسا ااواد » اهل نيم 0 000 دقو

 رظتنهو 1 0 : بلاطو * 1 ترس يا“ كاهس نأ

 + 00 مه "يكرر ذا 0-5 سانا نه امو

 اميف كوت, اماوطل اهرك ذ تكرتف ريخلا يفد ورلا اهرك ذ دق ةليوط ةديصق يهو

 أو 2 له رانا رق 2 نم 0 باب 2 ف

 0 تارت سانا 0 د اتحاش 0 دقو 2 0

 0 رص امام نعدب سلو هنع » 0 8

 اورصنالواطرغ ات ا 0 80 ع
 رمقلا رون تح: نايل لوح © هيوم قدري اناثكا 1

 ردحلاو رابعالا ممود لاحو أو رهام دءاح ارحاواو كانه 4

 و7 العا هل ل لاف سعاش ما تلال جاحملا لاق ب 5 اي فاصا كن اهل لاقو جاححلا كردع دف

 مهبهح وان ده مها ءهل |اذاف مم سدي أ" مهفوعف مهوذعو أنوقعلا | مها ل اذإ لاق ؟ودع 0 ا

 | نءافلاق اظاَسا لدالاب انا قو ارايم رخال ةامح لاق ى نأ يملا وب ناك فكف لاق: موف 000 مهدبجف

 ران ةبسو مه-رأق ةريغملا لاق 0 الحو موةد لاق ناد نود عامسلا لاق نايعلا ند عامسلا

 راغملا ثمل ةصرق مهداو>و بايع مح ر حو باغ ل اعادش اسراف دب ريد ىكو ةيلاع ةدعصو ةك اذ

 ثيل دحمو راوم رحنو راده ثل ا لضفملاب كافكو ماسألا فيسلاو مامهلا لطبلا ةثيع واو

 ةعاجج فيكف لاق اهافرط فرميال ةغرفملا ةقلحلاك مه لاق لضفا مهباف لاق بارض ماسحو باغ

 لاق لفتلا مهانغاو لدعلا مهاضراو اوفاخ ام اوئماو اوجرام اوكردا لاح نس>ا ىلع لاق سانلا



 و نم هجر هل اهضش مف ةحاح لأ ري سمت نإ ةيبتقءنظأ نال رح ا ضع. ىلع ةنطق

 لوس ًامنأو هنعيفدرب اك ايا الا ا ارب تادري وكل هءاحاللاقو هيدي

 . مقرلا لع نس رق كلمتإلو ه ةقوش هي قبب مل دلاخ انأ

 دةحىلع ودعا كن, لئاق الو * هلضف نولقملا و> رب لعاف الو

 ظ دع نع نع نع واد كال اه طفح اذ تءاماناتملا نأ و
 از, ةلظفايشيا تع لاق ةددع يف نع عاح وبأ انثدج لاقدي رد: نب ندحلا نب دمع ( ينربخأ )
 كلذ يف لاقف مهرمصن 0 اف هب اورصصتتسا لاح يف دزالا نم هموق

 يلبقاومتش نع فكدق يبأت دج و.# ينأإ ةريشعلا مش نع تففعت

 يلهح اوسعلان ا انايخأ لوجو #* ةءولصم ناك ل- هلاام اذا اماح

 ن يع املوف ناسا ر خي ةنطق تبان ناك لاق را داوعدم نع ي رعلا يف 210 لاق ي مع (يرحاد

 ١ جارح نا كلا دنع ىلا دع مب ماقأف ناورم نب كالملا دبعل د ا 1 نب هللا دبع

 كعف هذه 0 لاقو:. ةعقر ديربأاىلا ةنطق تبان 8 ةما ناكو يخبطع ىنبال ناسارخ

 ةعقر ىلا ين ق قحا يفام | رفق هيد نيد هيثك لج م هي ةيءا باتك هيلا لصوا كللملا دبع ىتا اماف

 ناسارد نع هل نع نع م * اها رقف ةلطق تان

 نكس 0--
 0 هب تلطا دق 0 ه8 اراك دا كاذ ىل جاهو ل

 انا لارا صوترا  ىح ل قملا نصح لا تاكو

 ٠ ا ةعرصلا نيدباو # يلو نهز 1 تالا

 يطسولب لبق .ينان ىلذوا ءانغلاو 5 هنأ حيحصلاو ةنطق ثباثل هنا لاشو ىرقشالا 0 رهفلا

 راحتلا امل ندالا اذه نا ةيناثلا هتحس يف ا كر

 د7 ةيفشو ىرقشألا 0 رابخأ قعد

 ترافق عاش نيقلا بع نم هماو دزالا نع ةلدق رفاشنالاو وقشالا يادعم: نب سمك وه

 ك1 لافوار ةقرارإلل هررد ىف روك ذمااو تلهملا تاعا نم ناتجكلا ىف .دودعم ىيطخ
 0 انثدح لاق عبكو قلخ نادم ( ينربخأ ) كاملا دنع ل الا هدفواو جاححلا ىلا

 ماسالا ءارعم ل ع لاق ةدانق يأ اندح لاق ري رجل: نب: هو ائدح لاقةمثخ يبأ

 ةمئز 1 نب ديما ىثدخت لاق عكو (ينربخأ ( قرشا بيكو لطخالاو ::- نأ را

 ساو ذأ ىذزرفالت لق اقر هلتملا نع ىأ انثدح لاق رير> نب بهو انثدح لاق يآ انثدحت لاق

 رعشلاقلخ يذلاو ي / قدؤرفلا لاف كد كا رانا رد علل ناع رد غيندق هنا تر 5

 يناركلا انثدحت_ لاق ىمم. 7-2 دينزم نب دهم انهدح لاق نهفحالا نامانب نب ىلع ( دال

 يرقشإلا ايمك ةرفص 0 باهملا دقوأ لاق من هريخو هل ظذالاو ىتتعلا نع يرمعلا انثدح لاق



00-0 

 ادهش دير اي كمول انك © او نذلا كترخا تب
 نم دخ] ةملسج ناد لاق حك مهيقسف ذئموي ادوهش اوناك مهنأ تددول كيارالاو ةماسم لاقف

 ندحأ نب هللاد..ع ينادح لاق نايز رملانب فاذ نب دمحم ( يفر 2 ) هءافف روثئءمالكب ار | داش

 ناك ةأضا|ةنطق تبان نخل يدسالا حصاننب ناماس نع ىذحقلا دمحم ينثدح لاقيفوكلا دم
 اتباث اهنع عفدو اهجوزتف هسفنا اهطخل سدناف ثدحلا ديعس نربيوج اهنيبوهنيب ريفسلا لمخلابللا ليكي
 لاق مالا هل ناب نش

 ديدس ريغ ناك يمان ىجسو # اهذق ام ةلاقم ىلع يذخأ 3

 دسم طد ألا ننلو يفر * ينتءلظ نيح هللا توعد يفا

 ديحو نييتاة ع لاحرلا يبست * ةديرخ امتءلازالنا

 ديعصل زراب 5 كب م كمل قادصلا بح واذأ تح

 ديم ريغتنأو قالطلاىرتو « ةكشب تايزاحلا كيلع وعدت

 اهقادص تضيق نأ دعب اهةلط قجرضو م أ نيل 6 ل هياع اعدام لك ربي وج ىتلف لاق

 نب ديزي عم ةنطق تءاتناك لاق هسا نع قحسا نبدا يفدح لاق ةمادق نبرفعح ( 0 م

 هنرب ةنئطق تبان لاف لفة عاورقو ىارعلا لهافلد املك 1 مونيف.نلوملا

 اوراسو كومنايو: هلآ وعن * يذلا لع كرما لئانقلا لك

 اوراطو كوملس أةئسالابصن * مهلعجو ىغولا سداذا ح
 (١١)ر اع لتق ضف ؛وك.لعاراع * نكي ل كالتق ناف كولتسب نا

 نب ديزي عم تدشحو نعلا ت تفلاح املةعسر تناكلاق يبهرملا باتك نم تف ( جرتلا ونا هلآ ١

 لاقث هف عاشر ي وح هيلع تءغشف نمالا ضعب ىف ةعيبر هناطيتساف دزالاو يعدبلاوخ كرم باول
 مه ودع ميةنطق 2

 قورب حيمامح عور اهءار اذا * ىغولايفوداسفلايف وزنتريفاصع

 فيعض تدنن قوربو رياطت قد اذافحامح ةدحاوو اعمت .بصقلا سور لع ثبنام حمال
 قامملك يذألا ضو اكو © لئاو نيركب نايد نع تلا

 قدماءلكيكف مكنع تاكنو * ةرحقوط مكتدلق دق كأ ملأ
 قاعم نء مك.ةلح يفامو ىلع *« | وبغشيلار كب تناحتت امك رمعل

 قرفتملا 0 عقفك تاتش متأو ىلإ 5 مكنش

 قامسزنا زخءادعالا ىلعمتأو « ةفخم 8 يندالا ىلع متأف

 ام لخد يد لاق .لاق ينماملا ركب وبأ قدح لاق نابت رلا نيش نذل | رات )

 راعلتق بر هلوقو يطو.سلا لاف ينغملا يف ماشه نبا ةياور هذهو راع لتق برو ىورو )١(

 راع وه ريدقت 5

 ما لا

 ( زيقعت لا كل قافالا- 69 5



 (ةه؟)

 يش ا ٠ ايعاو مس ذل كل ان ةد_دحاه ءادصألاو ليل ناك

 نيللاو طظاغلا لدغ) هن تدساق + يرذعو ىس وق نمسهدلا ينح امل

 يدحشت ن وراسلا سرع اذإ .ه «+ يقرا ناسغ انا ترك ذ اذإ

 نك اسملا يف الاكو ةءصعو * وك ىوذ يف انع لضفملا 1

 ييأس داك دق سى صن يفو ئه »+ ع مه ف كدعت ا

 0 اولد ملتوم اةموح ىف 2# مهدهش 2: يلع تت 0 1

 0 لوف ىلذ م6 يأ ١ ردح #2 مهدعل نح > اننا لا ريخال

 . ةارح نم فرشا ته همي » ند هكودب ةمزرل ند امو قا تدضف دق تر انأب ندا داو هإ تااقؤ

 1 لح وهن ريصل تاق نهيق :ةيدصملا اعاوهبرل 0 هئيد نعاباذ ده ةدسأ نم لو ِق ةيدصملا تددلو 2

 ١ ا داع من سحاب ذئمون ىزنعام هنا لاش ال,ءاخ هللا دع لضفملا نر النا وحراو هنوم دعلا ا

 تراحم ب اهملاو ةارسثاا عمي ركشبلا | وكلا نبا ناك لاق اضيا هباتك نمتخسنو ( جرفلا وبا لاق )

 4 ا 1 ا لاَمف ا تا معو باه ا 0 ًارعاش هخا صعب ناكو

 ىلا ينم نيركشنلاو ع يه دينا كد نع لاا تلا

 'أ]أ11001010000000007 6
 2 5 همأ ركشس * تدقفذأ 8 20 7

 بسن نم ءاشربلا يف يف م 1 اف مدلاودجولا ضايح نع 0_0

 ردلا ركع ىلاوح دارقلا لع #٠ اوناتت اذإ لكلا نم نواحم من

 شالا يف ثاللا لشي بالكلال مف « او دق ءاوكلا قب نأ تنم
 0 .كو# مكخش هللا دع ركالا 2

 تاهملا نب ديزي ىلإ ةنطق تبان تك لاق لس نم تخعدنو )

 00 1 نع نم ىْلاو #* هلوح ةعمر تبدح أم 5

 اد ورد دعا ىلا ةمانإ ملْنأ # هردص ماو تمضام فيعضل

 [ديدعر الواقعر ال كل 58 اهنيع ذإابرخلا ق كدت زيا

 ادي موكرلا ف كه زف © ادجتت لوا نم همرك توا

 ادولص دانزلايف كديز نوكف  ةنب# حداق كيوبأ يف : ناكام

 ادودص دارا ذا جوتملا سار * ىغولا سمح يف نوبراضل انا

 اة نشر اود كرش لك ف 00 ةكاذاىرتو

 0, قلودلاب كمولءاوباك هب داو عنا خيذلا ' كت رمخأ:تعلاي

 ادوقو نيطتلب ةيفرشملاو * انقلافناتخا اذا مبا ا

 هلااؤتك اف نوكافعرشو ةنلأل ى لو هه ني امل فاغل ابان نإ تاتكلا أ تا ديلا

 دبع نب ةملسم دشنأ لاقئىدع نبمنيطا نعي ردعلانع يناركلا انثدح لاق يم ( ينرب>أ ) كلذب
 ةنطق تبان لوق تاهملانب ديزي ىلو دع كلما



 )١ه(

 / أ
 : هانافةدانعو ديم هلاق نا اب غلب و لاق 0 ثتدرع ذل 5 تح 5 ال و كال 0 كيعس هل لاَمف '

 هاودعم تا لاقفد. 3 1 مو كرذدع تاق 9 5 لاك 00 ةدام 2 ا

 ْ لاذ ىلإ مقملاو ديزو * ايه ر ىممأ لبعد كي ناف

 ظ لاما ىفقدصيذورلا ورع # هولاساف ها ربش نا ؟دنف

1 

 ٍئ

 يبلاعملا يف سور نه دي ان 1 دينها ناكءامو ظ

 لاخو مع نم دملا م *. « ميز دبعدبا ريو »+ ؤ

 5 فار ام قادما ل 3 كلام نب 0 ارم ناك ةزيدع هراقسأ صعب 7 ةنطق 1 زاتحاو لاق

 1 أ الو 10 ظ هلوزت يف ت هان ري فرعق هودر اة موق ىلإ ب بطخو هيل ىف زمغب ناكوأ

 ل 2 0060و هوحعم لاق 4ع ل راك ف هربغ الو لس هدّقش الو يرتب هل ىمأ

 فقاعأا ايا 5 2-ما موق م 22 ناو

 بفقاثلا سسحلا يذُةمار وِ هب 10 دإ ام ال

 بعءاش اق 1 لا دع قدلم مهب دي َ 1 تا ش

 بئاع نس تو لع , اب اشلادنع كيسح ك..>و

 بعاكلا ن مراسي ءا زح ت..بطخال كوز ا تيطخ

 بذاكلا سسنلاب كتل *حاكتادنع يزف تيذك

 تراقب || ىلع مم وب يف 92 دآم رد اهدعل نيطخم الاف

 تح اصالموقلامهسنيف د همو“ ةمهزاور> - نكلو

 أَن احبف رضنلا هإ كاشي ةيوأ 5 هئاغق 2-5 ناك لاق تا 4 اذ نم تحاتسلاو 2 جرفلاوب ألاف (

 لاقف كرتلا نع اهومزهعا ةعزب مهريعو هموقو لدم نب ةستق ةنطق 1

 ايلع ا رسم تاياع 1 هلق د تدرعو ناعطلا يق 3 ٠ تناون

 0 0 3 »* 6 0 تبهر 1 2

 تايبالا هذههمتكتسا ناك دقو هيف تبان لاقف هلاق ام هّسوارهياع يشفاف لاق

 ادهشما باعهتمرنعلا بسال © هين الارسنال لا
 ادبا  ئدرلا كثم افئاَخ ةلزو # ةكاهم بايسا ىلع كم تدء.صأ

 أددو هدإ> ي رذف ىدب هوخأ #* هذ راعءوسلاب ؟ دو الإ تك اه

 ادب هلا طيس و هءاشح 0 * دقودهي 0 نعوخ مدآ نباك وا

 [ةّرَغ ىدذلا دّملاو ة هءسر اح 23 ينماعيف | 2 فرصلاب م هأ

 ' اهل و>سانلاو تاهملا تنب ده ىلعة ناعق تبان لذ د باوملانب لضفملا ىلدق امل لاق ( اسياد كيلوا

 ظ اهدشناف اموزمي سولج
 1 يدوي :ليلا داوس.يف رئاعو * .ىنكي تاب بصنب تنك دنهاي

| 
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 املف كريخل عقيل هلعلو هتلحعت دق رشف اذه ماهل اولاقف هيلا هتقيس دق نوك ف ي ريغ رطاخ ىلع

 بد>اح ىلع درب لاف كلذ ىلع اودوهكف هلئاك وه هنأ ىلع مهدهشتسا ليقلا بحاح هب ها

 ليفلا بحاحاي اسنان هل باطاق « هل تقرس دق تدب كلذ تاهه
46 

 بعت انثدح لاق يزيعلا لياع نب نسما | مدح لاق ثذ ولا ىر ا نامع نب راو ) ا ( ا

 ةئحرملا نه اموقو ةأرسثلا نم اموق سلاح دق ةنطق تبان ناك لاق ةدسسع 3 0 يلحابلا ز ذا ننال

 معدتنأ كلذ دعي اوعمتحا املف 0 هيك كوك ىلا لاش ناسا رح نولداحتبف نوعمتم اوناك

 ءاحرالا أ اهاق ةدا.صق

 ادكت ريدم الإ غلا ىرانالو + كده دق نيدملا :نطأ يا دنعا
 ك1 لن ا ا ىلا عمان تل و هر يل

 اذ 1! ورواع امارك ىلترواح #2 4 تو كا ع ير تعااب

 ل هن كر ع هللأ كاسبعأ نأ ا ا يل 6 ساق دنهاب

 ادعو راح نيف لوقااقدصنو ةمشم تك درا 2

 د مهلك 0 اد 0 0 0

 اددد ادحاواش رط كاكا كر د َ دا 1 الإ مدلا ا

 اء تالا قولذإ وكارحا « هنا اادلا ف هلا قل نم
 اذه نك يش نم صقر امو دز هل بلف عل د رم هللا ىضق امو ني 0

 ادهجاو لاق انف د.ت.ولو * هتلاقم يف طخم جرا وخلا لك 3 :

 1 اددرع دم هللا [رش ١ نادبع * اههعاف نامعو لع امأ د

 ادرشام هللا نيغيو اصعلا قش * ادهش دقو نعش اهتمي ناكو :

 ادرو بأ قَح رد تسلو « امهعل نامعو ىلع يز#

 اذار ملا 0 دنع لع *# هن انام ا اداه ل هلأ |

 ش د ىل الي لاق ظنا تال رمش ف هولا عرلا طخ تاك ادن ( حرفا وبا لاق
 ] ان نءارلا دع كلر دفا نانإرخ هم نب ىماعلا نأ د ىلا نت را نب يرعلا دبع نبا

 ظ ناكو مدقت ة ةنطق تباثب يعد اماف يبراحلا ةدابعو يس اورلا دي هدنعو سانا ضرعإ ساج معا

 ناسرف دِخا وهو 1 تبان اذه ليقف هنع لاق ناسرفلا نم اهراف فرقا دا رد حالسلا مان

 كرك لإ نا كجم 3ع هداعو د هل لاق قوس ا الف هيعا لع 81و ءاضن أف روغتلا
 اودع ءازا نإ ةملخعا سأر * ىغولا سمح ىف نوبارمغا لا

 ماد #١ يغولا ان قد ارضلانا « لئاقلا ت1 نأ اءافولتةديرب وهو هود رذ هب ىلع دعس لاف

 اك دارا نإ حوتلا :قبار يغولا سمح يف نوبارضا انا لئاقلالأ |

 ادونتع ركو ًاداسفا مار نإ *« هتاف وأ نخرلا: ةعاط ع



 (:ة)
 مس“ 224ٌٌّضْْلُُْْسُاايب9ُلسل9 ا 7 ©؟ب ب؟97ٌ7شاسئ [ [آغ0ٍ 56 6 2226© 6؟7سلل ست تت

 هدشنأف المح انسحم ادم تلز افتاه
 الوتقم الدحم هيبفل يوهب * هتكرا جايطلا يف ا 37

 ال قمم امرا ةوهملا نع قلو د1 ف
 الومام لز ملوتلهتك ا قخ :»عفاي نع تناو.دابخلا تدق

 لدغ تنقش مو تنمو
 ايظع م نا رسصقأال اذا لاق لق لاقف ءافخ اهب ريمالا ىلعام لاقف كتجاح لس ديزي هل لاقف
 قالا اثم طخ هيلا ريصت اك كيش للك لك لجأ لاق هردق مظع عم هللا ءنعأ ربمألا لا

 نوذربو لغبو سرفو نيتيراجو نيمالغو ابا توم .ةسمخب هل ساق ىقزاح لزممو ىنمدختو ظ
 بجحاح لاف مهرد فال 0

 باهملا نبا دب ىف اهدجم هالك * تجءبتنباكي و رظناو ثيغلامش

 نا | رشاعم تري> دقو تب رحدقك

 بصعملا ةايح يرخالا هدييفو * يصعنم هللا اب يزي ديدادي

 هنكلو يون كفك ءلع تحرخ ال هلاطعأ كرش ردق ىلع ول هللاو لاقو ةنطق تبان هرقل لاق

 هلا زجإب انم عضيل اذه ريمالا لعف امنا بلهملا نب ديزي بجاحل لاقو ايضغم ماقو هردق ىلع كاطعأ |
 ذئايح ا.حاح وحي ةنطق تبان لاقو اذه ع اندازام هحيدم يف اندهمجا ابا ولف الاو اذه لث اةيطعلا |

 رفكلاو مؤالا ىلع عوبطم كناو * فيز كالعأب نأ الوا تا
 نهدلا ل كلا 5 كتيهمر * رصقم كيف تزك أ 00001

 روظ نه كا نزام يف له كالي * ملاع يلاف 56 الو يل لقف

 هزلا ةيياحللا لإ ناد 0 نكي لو تل اع ع كلبا
 امش كفو 0 كوأ ظ

0 
1 

 رظلا ةيفاو كشال امكحلو # ةر

 رسطا ودبل 00 * يننأ نايبذ نرال جاع :ثدلف

 نعلا وجا شح 0 اهلك دزالا ءاحم الو هدحو تبان ءاحمب نطور هللاو بحاح لاف

 مهو>حم لاقفأر ّط

 لزيلا ةلواصم برقت الو حنت * تباثا اولوقو اناطحقو ينوعد
 كرملا ةءافملا ناطق ءانبأ ن١ # ادلاو فل نالت ا ا
 لمتلا نم ناوطلا ءطو ىلع لذأ * توباز تيد ءاجطا اذإ نآللا

 لجرلاو سرا وفلا بممماريحو * اىهاع ناك نا“ ىضوف م هءاسنأ

 اذه لاقةئنطق تبان ينغلب لاق ليعد ينادحو لاق ريهز نب نيج | انتي 1 عكو ) نرخ (

 لاق امو هلاس رط>و هسفن يف تدبلا

 لوهحجم باسنالا نءاهاوسامو # هتنطق ريغ هئنم سالا فرعال

 ينأ اوديشإ ٍلاقو ةياورلا لهأو هباحأ نم ةعامج هدشناو ءانع وأ هب ىبعأ فوس تب اذه لاقو
 عشنا نمدبال لاقف اذه ىلع دازام كودع غلاب واودب كسفن وحمم نا تدراام كحيو اولاقف هلئاق
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 هودعمب ليفلا بداح لاق مالكلا قطا و ريملا كيص ملف ةحرطا موي نا يلي نأ ةناعق '

 قو ا هةر مول # ةل عم تدقل دقل ءالمعلا انأ

 قذوتل ايندلا نم ددس ١ مو د 0 قدلخي لف 319 ماا امأ

 قيرلا تل قرم ك1 مويه ىعءانلا نو.ع كتمر ا

 قبلا قهاش نمقاز يوه #* هبمالكلا تم ردق و ناسالا ىولت
! 

 ' ءا2 بيس ناك لاق حايصلا نب ىلع ىنادح لاك دع ينأ ن هللا داع امد لاق 0 ) را ( ْ

 د يرقشالا د ةنطق 0 هم 3 بقل لبقلاو ل فلا بحاح وهو ينزاملا ا نب بحاح 0

 ثم أملف باهملا نإ ديزي ىلع لخد امحاح

 ىلزعلا تلم كنا
 هدشأأ هيدا ناب ل

 تال نا كييك ادب 0 264 دل نات

 تعمر قرش 00 لع * ةنف ءام تداح و سا تناو ظ

 بوهاس متاوقلا لبيع اظشل أ ماس * رع_ثم ىحوعا فرطب ىلدحف 0

 حا ممل ءاج لا | نساك نعل د مح م رئاسإ فرطلاح وءطحو.- 0

 كك خيرامش نم تلدن باقع * هناك يت- نطبلا هنم رمضلا يوط ْ
 بدحم ضرالا نه رق يفدازاا نم * ان وفا: نيخرف ليالا حّ> ردات ظ

 تقي ديمي اقيع يواع ةالد © انماك تلدي“ ادض/ تار اما

 بصعمماظعلا يراعىرقلالب 7 «8 مرتك ثد ندتاكلاذا ود تكفي ظ

 ترد لوط ىطخ داو ه ليدددص» نقلا نشاةدق ةخاو ظ

 تضشإ ةيرضلا قاب يه 5 د 1 0 6 م 5 ضيساو ٠

 بكرا توملا ةمو- بكراوامدقتا * يغولا ةمو> ىف تءداماذاىل لقو

 2 ل محض با ىنامت * ةيئز ام ةيصع نم ٌؤرما ىناف 1

 لاقف كسفن ىلع انا تطرشام تفرع دق هل لاقو سرفوعرو ف..سو عودب ديزي هل ىماف لاق
 'هاولك ىق عار ملا نوواغلا محمي 2 رعشلاو لحو زع هللا لوق ىو هثب يعحا ريمألا هللا حباصا ٠

 تددمةليا نيعستيف كدلب نمهب تدفوام ياام ةنطق تبان لاف نولءشبالام نولودب م !وأ نوعنع

 كاطعا اذا يت>هيف هيلع رخفش تنس كرعش تءتح>و تاسأ ةرسششءيف --- ةملاسو نيب ريمالا

 0007 1 مسني جاهل لاقث هعدمم تنك كلن 6 اييدك اذ كيه لع دل: طرمابع تدع "تدراام ١

 هيف لاقف ايا وحب بجاح سو مهرد ىنلأب هل سعاو.هاطعاام-هغوسو عدا انكلو عدخمال ظ

 لوهحم باسنالا نءاهاوس امو * هتنطق ريغ هنء سانلا فرعبال

 ناقرافي ال اناكو يرقشالا بكو ةطق تبان هدنعو باهملا نب ديزي ىلعاموب بجاح لخدو“لاق)
 1 يحال لاق انايبأ هدشنا نا ريمالا ىلز رد لاقف بحاحاب ملكس هللاقف هيدي نيب فقوف هساخم |

 ل أ نكلو .كقح لإ كد.فوم كفسو ىف بنطأ ولو ا 3 هلا ريمألا اه أ لاق كةدحاح 0

 كرب هل كاع - قائسم : ند عسوأ كدوشخ تحعوس أذاو 44 22 9 داقزتلا ء ىند 2-90 ٠ الف نس ْ



 ل لا دا
 ٠.0116 1 ا ا لااا اسسسس سا ا ا 1 ا هد ل كك تا ن0 تنل 5:75:71: 151 ا 5 اح تش ا حاشا اج تس

 هنم نو.حعي اولحف عدختف انوعداخميو ع.سنفنولوقي مهمكلو بصق صئاصخالايهامو هراد فىع

 نع كاحضلانبهللا دبع نع ىنالغلا ايرك ز نب دمت انثدحالاق ىحينبدمو ىلعنب قمل اين

 تايب 0 دقينإ هل لاَقف و || رتشالا ن مهارإ ا نب هللادنع يتأ لاق يدع و اميل

 هل وف هدشن اف اذا تاه لاق كد 0 رو ينم اهعوسأ لاقف ءارعشلا يطعأ تسل ينإ لاقف نوع.ساف |

 كا ديدعلايف كدب 1-1 #3 يتلا ةباوملا كاطعأ هللا

 رسيكشملا انقلاب رعت ليخلاو «# رزاح ةعقو موب كنيع رقاو

 رقم ن*ينغلا ناوذا تمدو © خازم ياس ذأ كج لإ

 ركض نلف ا يتحدم بِيتال كنإتفرعو
 الا نإ لأ َنامَز را نإ « ةحفن كني نم يوحت لهف |

 مهرد فلأن يرشبب هل يمأف ىلايعو ىسفن يمأ اهب حلصأ ,هرد فلأ لاقف كيطعأنأ وجرت 5 لاق

 ظ تحسس و2
 اماه كارالا نوف ل وعد د ةماهح ءاكب ا كقوش جاهام

 يماطق روةصلا ند نيام اذ » ا راض فداص نيذ 0

 امانهو ا2_سايس يملا عطق © امدعب نناوألا كرك دق ١

 ليقث فيف>خ ملا ىحيل ءانغلاو كيال هلا عم ةلاو يرقشالا 5 لبقو ةنطق تباثل رعشلا |

 اضيأياشهلاو هنبا ةناور نم رصنبلاب لوأ |||

 مد ةنطق ثراث رابخأ ق2

 نبا ثرحلا نب .دسا قب وخا ءالعلا ابا ينكو تدق نب نحرلا دعانا ليقو 5 تبان وه 1

 صا ف م بهدف ةشيع يدحأ 3 هياصأ | أمهس نال هم ند مط 0 44 و ١ ليقو كيتفلا

 ىف كو 1 ةءومالا ةلو دلا 1 روش ْن ٠ عاحش سراف سعاش رد هنطق ا 1ع 0 + ناكف كرتلا توجع ظ

 و اق هعاسش وكب لا د. ةروغثلا لانعأت هالامعأ كا ايلا نادل ةيات ١

 امدح لاق ىشفخالا ناماس تت لع 0ر1 هدف 0 2 هللا ديعانمدح لاق 5 أ مهارب ||

 مار ةعرلا مو رثملا دعص اءاف ناسأر > لامعأ نم الم ىلودقف ةنطق تباب ناك لاق دز ْن ذك |

 لايتعف ا ىلا مث -. و اناس يعدعاو 1 ردع دعلا هللا لامدج.س لاَقف يع ها رذعف 16 ١

 ىيطخل يعولا دح ذأ ىنسإ #2 ينناف اييطخ كف نك أ الاو

 يف هذم 95 ريدملا كلذ ؟لع ف هللا و لاَوف سيق 2 00 ل ناوفدص 20 لا هنالك تغلف |

 2 ينج رخال هل اناسحست-ا هلئاق ىلا يدل و ين> حرف ف وُجد امالكن أولو هذه هنالك

 قا َك ” قر ( فنحالاب 4م هيشا ل ناوفد 0 دلال وكلا ٠ عع اهائاق ىلا تامءاكلا | /

 تانىلامنس باجمل ندي زيناك لاق 0 نا ليعد نع برد 1 ريهز 3 2 ينادح لاق عكو || ١
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 : 9 بسم دعوه ميح بوحي + يس جمر هدول دم دموع ننتج

 اريعأ نا يعاما اراحتح مدقي * ةحيصت ياب مأ ءالب يا *
 اروزاءامانعاحاتامنزاورصو * ايداصن اع حةرافذمتلز امو

 ارخؤملاناكناو م يخا ناو * ملبق هللاو تمدق ينتبلايف

 اري يتسح عدصلا يوادو هلالا حاصاو تيشلا لمشلا عمج مب

 |: أريثم بكري سادلا سو ميرك *# ةفياخ مم.كقنبال هللا يضق

 هلهاص خال هيذإ دنع هل نذأب نأ أو هاكشنام هيحاح ىلع ا هلح و هلصوو رمشب هيلا رذتعاف

 ناكو ًاعاش ريب زا نب دمم هللادبع وبا مشالا نب ريبزلا ناكاذه هباتك ىف رضنلا لاقو هلابل و
 لوش ىذلا وهف مشالا 0 ريد زا هونأ 5 |[ اش ريخزاأا ل لاش نإ ير هللا ديعأ

 قرفتملا ةطيغلا دعب عبرالو * قراوأا داقرا ىموقلاب الا * ظ

 ىقتاسم لك ىلع تاءعص ىتارص # .هلش نود نم سصالاب يتفلا مهو

 #3 قرح ناو اعلا ةلزنع # هتلف نيديدنلا ءاردعصا موو

 قرفمو كاف لك تباشا رومأ هاكعل ناك ىذم دق شدع كلذو

 قرعت مظملا رسكت الا ثداوح * لصاو مااي تركدتساام ريغو

 ع

 يرازفلا ةحراخ نب داما ةنيعنب ره حدعي لئاقلا وهف ربد ل تب هللا ديع 2ك يمول هْسإ اماو :

«# 

 دع

 قوفمىصخشل ماروا صهدلا نم # ةلاح ريغت وا سدح قأرف 0#

 * قفشمل اًئيش مايالا كرت لهو *

 « هنامبلا كارتعانإا # انهوم ةديبع تلاق

 هنيعوف ل 0 ىلع كلب : :نغلس له

 هئياتعاف تالماك َ # اركلامشلا هل ردب 3

 هئرب طحق اذإ هنم #* ىدنللا هلتس عوجاو

 كك ريغ قالخا # يرولا. هدمحم كانهف

 إ همع ينب ضع يفلئاقلا وهو لاق |

 -ضقنو ارح قدا ىلاوم ديرب © باد قوف وأ نطبلا هاكك يلومو

 صب رتملا ع انك َىَح 1[ ىوعريف بوثي نأ اوحرا تمولت

 اا راس لااوكملا ما نإ ند رلا دنع نم نيرلا نإ بره ال اذه هباتك يف رشلا لاقو
 ءاام ةيواعملاقذ مهرد فلا ةناع ىلع تماقدق ًاراد ىل قرحا لاقو هنم ٍرظَف هراد نمحرلا دنع |

 رضاح دوراحلا نب رذنملا اذه لاق تعداام ةح فري نف ردقلا اذه اهلع قنا اراد ةفوكلاب

 امل ينكلو اهغامو هراد ىلع هتقفنل هنأ . يا لاق اذو 3 كيما 3دعلل ةيواعم لاقف كالذ ءلو

 نءاحاس اهم هل عاتبا نا قلتو مهرد تفل نإرشع يفاطعا امنع جو را تدراو ةفوكلا تاخد ظ

 ةناياعةه راسن وكي نا قي مهرد فلان رشعب جاس اط قرشا ارادزإةبواعملاقف تلك ةرصبلا

 ع

 الىناهللاو بذكا كدنعنيخ.شلاىا مهل لاق هنا ساج ىلعةيوا«٠ لبق اج رخ املفابهل صاومهرد فاأ
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 قط! هينضح تذفنالكناكم الولهللاو هللا كحلصا لعفا لاقف تففك الا كيلعتنمسقا رمشب لاقف
 هودعناكو و 5 , ذ.>ع را 9 نيزاجت تشو ود 01 رمل 3 رمي زأا نبأ كف

 كانع 60 هللأو كليجا اراحح 900 هللأ بضع كيلع |ولاَقَو ريب زا نإ ؛ | ىلع كد وذ تايفاو

 نكلو ىلب لاق برملا رعشا قدزرفلانا 0 ع 0 كنء ريم نب , دعي 0 1 ىد

 ىب 35

 لقع الب ماكلا داس ن٠ كلثمو * تعب ا. ارواح 5

 ىلغي ميكلج صو لحت وب كاع نإ تدتغاوحصفلاان دنا لج فكو

 لحل - 1 اءنهص هساغو # | ماصو ير اصلا نسف كدنعو

 نعأهللاو ال لاو اقام ت ع رمشلا هل لاهو نإ قارس 25( ما 4 2 هلوق اراحح مم 0 امل لاق

 00 لاَقف لتقلاب هودسأل 00 ا 0 2 0 ىلع و 0 ريءالا هللا

 لحي يلدا دو يخت معا بناح هذ صمهدلاو ينتاخ امو

 62 4- يمول ض

 ظ

 ِْ اصاالو عرف زءلايفمهل سدلو # ةباصع مي لتقلاب يندعوبو

 0 اولاطب الات ةلااذا# تلامثءاخرلا يف دوسا لوعو

 ظ لع ودل ويجام توماومهالو « انلاق كانه لحم انقلت ناف

 دار أو ماش ||ىلاجور لا ريبزاا نب هللا دبع مكمحلا ما نبا نجرلا دبع عنم الل هباتك يف رضنلا لاقو

 ١ نبا لمه زاحأو مهدالب يف نابيش ينب عم 5 هب راحتساو فوم نب ديوس ىلا ال هسيح
 1 هحدع لاَقذ مكحلا ما

 لئاونب ركبو فوجنم نب ديوس « تميم دالب نا يئارو سيلا
 | لفاسالا دام_ث اهيلاعا لاوط # اهلثم ري مل هللا اهأرب نوصح

 ٌْ لضانملل ءاهتددعا .ياتلا < لضو © كرا دس ىذلاو راق اوك نا ف
 دارا ةجاح هحف ناووع نب ربعي ىلا اقوي نيرا نإ هللا لعل باتكلا اذه يف اضيا لاقو

 لوجو ملاح وهو رمشب ىلا كلذ دعب داع 7 دشمو نين زلا نأ راو هل نذأفر للا نب راحح

 ظ 1 : لوم | ًأقنا هذي نيد ل املف هيلا لخدف

 |ىهزأ ةيمأ نأ حرف نري « اهنا نطغأ وقار ل
 98 واب سيافورعملا لئساذا * هفرطب ماس دحملا ايان عولط

 ريغاضرالان هفرف يفىناكر «* تدغدقةلريش ناو ضو | الولف

 اعد رمد انويز لاي * اًئاود زيزءلا دع ىلا اعارس

 ارقمأو. ضارؤ] بك برك 8 لئاون كي مكانا ايف تير ١

 تيم ردت دق اسد لاق قف ده نوللا ونبركب مالسالا تداقاذا

 ( رمشع لا يناغالا تك
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 لاقت كياوط كوارع قصاب © قفا 0 انعدانطإو
 لفالاط وماوةالارتةااذا * العال ةيهأ نم مورق هتغ

 طا لك :لع_اننءابقخ ىلا + ىلا 0 و.يلادئاقلاوه

 لئاق لك لع لتف هارد * هد موقلا نيدلا انل م اق

 لطاه محسأبود ىت-ودا# * 1 سعف نيم وما رم ك1

 لباوو دوحم 00 هاك + ال تلم دقرإال اناا ظ

 لعابو كعم ى كفاح 00 »# ةجحرو 6 لاهجلا ىلع ماح ا

 د نب 00 هل لاقذ هياع 0 هذهو رعثلا هللاو اذه نوءحست 0 0 0 لاقف | 0

 ىسانلا ل ريمالا هللا | حاصأ اذهدرش دع ةلزملا مظع ناكو ةقاوك ل 90 فارشأ نم ناكو يحعلا 1

ٍ 

 عا 3 هنإ ريالا اب 1 ودع ناك تدراكع نأ ل ريم ن دم لاق كا ذا الوق مهرضحأو ْ

 لوش يذلا هنم ا ُ

 كهل يفوءاخرلايف لضف رهدلا نم# ةلاح لك ىلع ناوسمنب رشدل
 يدحي ال اد كا # هلام عاب يدلاو نشر عير#

 نيف ءراكملا تالاع زردكل * قىدتلاو ةحاملاو رشا د

 دم ىلع اموقتليع كو كيرمض * ىتف نم رشباي(١) تربج مكف
 دعو الب تو د> دق الكو أرق »+ انرثمو اينع را اذ تردصصو

 ٌْ وطه هل لاو هرميض> اف هلا ثعنأ لاَ هيلع 0 رمش ناكو قدزرفلا لاق اذهل وش نه رمل لاَقف ا

 ظ
 ظ

 فاز تبل آب ه رشب لاقف هنعىضزناو اركدشنال اهب ثمبو تايبالا هذهدلاق اهناو ةرصبلاببئاغ
 هل تدمج دق يملا هغاب مل لع ودعا و قدزرفلاىلا 0 رع آت -كف 0 ىد 4ع ا

 0 كلذو هساحم يف 0( نب دخت وحم ربز لا نب هللا ديعماقف همودق رظتناو مق ةفوكللا عم ا

 لاو رمدعلا ا

 ات نعالا“ اذا مك هن وعد * ادع نوفرعت له مراد ْى

 مف موقلا ر 7 “ 5 ءاحو ل ؟ردع اما رتح أموق ميماسو

 اًماعم مك 2 اد 0 الو *# مهدرأ رصأ نب ناهد كلصاف

 اقمحا كن الق ن داهد ن ا اناخأ

 اقّمملا ق>رلا كسنيط وسلا

 #2 0 0 ناف

4# 

 اقو سماق رص ءابهصلا يف هيا و د 00 0

 غ#

 ا

 م ىخضأ لح هل حبا

 000- ا 0 تأ "1 537

 ىذلاك ةمادملا بارع ن قا ءاب

 هايد لص لفل ناكر



 ب ا ةنومت ةيسو

 ( غ8 )

 ريقفلا هلفاوت نم اينغ #* يجضاف هلفا سد كيل

 ريقفلا لكلا سنايا شاعف # انفتلدعوانضيومترب>

 ريطملاز ول افك اولاوال * شي رقتءاعدق ثيغلاتناف

 ريبزلا نبا لاقف هنع ىضرو مهردفالا ةسمخي هل ىماف لاق

 اموثقاطي ال ودغتو حورت # ةمعن سانلاىلعزاو مني رشبب

 اهايذ رف ال لاح تناكو © ىدرلانمسوفنلا هللا نما هب.

 اهباعص اممم لذ ىح كف.س *«ةونعريشايزاذضالايوذ تغمد

 اهات تراط :ءايذلا ةنقلا اذا 4 انهو اص حواف ا

 5 5 ءاضس ةبذه٠ # دي نم نآو رمزي ر شباب كلل 0و

 امالك اهافس تره ذاك ملحم « د_# يلا نيد انأ تدطو

 اهباحس لق ءابهشلا ةئسلا اذا هاهرمغ 0 ةناورءن.اتدسو

 اهباهش كاذ برحلا رانواثلا .# اندانأ -تستسا وا

 هتميإو هل اض رم لا نرش ىلا ريب ز را نبهللا دءعلخدو اذه هبات 1 ديدح نإ رمخ :| لاق

 10000 ةجح راخ نب هاهم 1 56 نال اس ريم ارا لت كش هرهش نم عش

 ةجراخ نب ا ا نأ رم“ الا ّنلاحاصأ لاَقف ربزاا نباي كر « هذ تح زئدقل ًائبشلدو نءوأ كر 2

 1 ىدتع ريالا يداياو 1 5 هقورعل 5 ةرثل ا يدنع هل 0 داهأ 5- ناك

 1 مهروسة ليقامدنا 0 ىلع رمشالا لضف ىف اب ديالا يلوو ناكناو مظعأ هيف ىل 1

 لاَقؤ 5006 اوه 0 داشنالا ُّق

 لساوءلاباذلا يول ث ىلا تواعت # امدعناو م نبرش ينك رادن

 لهابعلا هيلا ىوأت نءو ياتي ه#لاةمصعونيلمرملا فاعضلا ثايغ

 لَن ؛اووأرط ناطحق وني تر أ هل ىذلا ماعطاو شرق عيرف

 لباحوأ رطضرالان جوت ةآ « | ماك فدنخ وناليع نب سدقو
 لئنوثايغ يرذالا كدب يفو « ادعا لهن ناوسصنبا كادي

 لمان الاهياع تداح امج انيور * ةباحس 0 كيا 6-2 اذا

 لباوو لط كنم انباع ل هب 7 هسواو رج يرش ترا

 لزانملا جي لاو مكسج اذا « مكئاعد دنع هللا لضف نو>رب
 لئامشلا اف ا اما 0 ائمول>- تشاط ناو سم ونب الواو

 | نباي كيذا أ ء.مق نينمؤملا دعب ىلع كَدف وأ هزل 5 ينا هل لاقو ةعلخ هاسكو ةزءاح هل سمعأف

 هذه هتقو ن٠ لحن راف هللا ءاش نا هتيفلاو هيلع تدفو اذا لوقت اذا لاقريمالا اهم لعاف انأ لاق

« 

3# 

 « لئابقلا ءاطملاب هيلا تفاوت « يذلاوناو رمنباايؤدملاتنأف
* 

* 

 لاق م ةديصقلا



 ع (:؟)

 ع 1 أ

 1 0 00 داك يت هيلع تءاغو 0 هيوبقلب نةءرلا دنع وار اذا ةيمآ ونن ناكو 39

 3 دع لق ام لاق ي 1 نع ىردعلا"ن . 1 ياركلا | ا لاو يم ( ينرب>ا ( هب 0

 0 نءانلل كا 00 0 ا ا ربا ترغت و هك > جاجا ب تلح نيبن*

 0 ارح الإ لقت الو ملكت هل لاقف ءالكلا يف هنذأت 300 زا نب لا دبع ماقف هيلع |

 كلوش و هلو امف قحلا |

 تايصقلا اوزرحا 6 يدع # تمد ف ىرةجةاارمب رار ينم

 تارذعلا ضفن: شرق ما مامأ # 65 سناو ص نبأ ان ىلعملات حو

 تارمفلا نه دايخ دكا لإ كتبا ىلك لا انا دنا تار الف ا
 0 مْؤملا ريمأ ب اود بحرأو اه مع 7 ع لعا تنأ هل لاف كك تك ةحاح ىلسف 0 هل لاف لاق ١

 كنا نكلو ١ لاقفتاسالا 0 دع هلا سهذف تاك ل 6 ودل 2 عل نإ رس دتعلا 0 0

1 

 هدكن افأ ملف يتااجا>طا ىفو قو(ك) كا :

 (905- يعادل س ةهقو# هعدر ار هللا دنع ينك ١

 رغم 0 نأ نءوذدب #تقاد ونودحلملاهنعرفدتو

 0 هولشب لاَغف 1 اولو

 ْ بتعفدياتلادغاوذو شب ف # هب 0

 ا هللاو ىر ع .مهرد ةفاالا 5 رس جاحلا 1 د ِ ؟و ماه 3 مالع ل اقتل كلما دنع هل لاق
- 07 7 

 ءايدع ن ميطا نع هسا نع قدحسا لإ دام 1 دح لاق 2ك نسما ولأ ) نحو معا ١

 0 هف لاذ كلملا ديعأ نودي 5 هغأب اموق م 4 4 يب ةع.ش نس 1 نبأ لتق لاق دع 1

 1 هش هريس 1 كلذ ىف ريزلا ن ٍ

 مدريغيفهنقرهأمد نم # 5 20 قى تتاملا اع . |

 مرا لحن 00 ةمصقم ةذئاع دبأ ظ

 باتكلاو هطخي تاحالصا هيف يلصوملا مهاربا نب قحسال باتك نم تخحسنو ( جرفلا وبأ لاق (
 ل لع رسب زاا نب هللا دنع لذ د لاق هرعشو رعبز اا ن هللا دنع 50 م ديدح نب رضا طخ

 لصواملف هافش هه 0 يد هنع 5 0 دق ناكو هيلع اهعاخ 0 ناك باس هيلعو ناوىم 3

 مهلامح نم د هرصن ليو ةيماينب نم هيااو- نم لع 1 لعحو هيدبإ نيب فقكو 4 لا

 لاَقذ لق لاق م ١ لاف الوق هءارو نأ لدل ريب لا نبا اب كرظن نإ رمشب هل لاقف ةف مهمل ضوأ

 يارد اهطنبو مو © ارش لوح هما 3 3

 رومالااهذخ امتذخ |اذإ * شيرق نءمدقملاعرفلاوه

 وافيعا را اقر يو لكر وإ د «عازو (9 نيبرلا نناةماون هىمس مسال حلاو (1)

 س وداق هأ ضع ُِق امضعا 0 ,ل ابوك 36 اذإ ىلا يم

0 



)4( 

 ثن هقورخع ىلناوأادو تئرت * ىنااش هاف لد ملا #*

 عملا ردجصلا ينههل تححصف # هلق ين ناوسمم يعرام ىعر

 # رذنت هل نيلاعلا برا ىلع * اخلاص ىهدلا هثاع ماع لك ىنف

 رطقلا لسريالو ايندلا انمالف * هناكم ىلح ناوره وبا اماذا

 رفشا ماه ءضوالاق وذ قلو # م ةدالولا سانلا 'ينميالو

 رحلاوهرش نام وبأ نكلو < قدوم ىلا روحبلا س

 ةنسالا نعالامت كلام نب نعش :تنب ةبطق همأ 00 اضيأ هيف لاقو

 لكعنهو مرج ن٠ نهام * ةلباقمزىهبتءءاح

 لخلل كيدي هلالا قاخ # ام ةيرف ءلعا نبا اي رشاب

 قا نطب يف * مهعجالا ت ًاداس نأ تنأ

 لضفلاو دو>ال سرغميف * .هب ند> صايعالا نم ري

 لحس لب اوب باَحسلا نض * 15 ءادن يدي للهم ©

 كر لاق قاعن هللا دبع نع ميهلا نعىرمعلا انثدخ لاق ينار 511 نا يمع ( ىنربخأ )

 لاق يرلا ىلإ ثعب ”بودص ةقر ازالا لاتق نملفق ال يدسالا ريبزلا نبا نا ا ن* ةذيشم ٍ

 أ مهضرعف شيلا ضرعلل :ةزانزب يتلا ةفوكلا ةر اطنق ينمي ةرطنقلا ىلإ خاححلا جرخو' هي تكف

 لوش يدلاتن الان هريخاف وه نم هاف ريب زاا نبا هب رش وه نم لحر لحد نع لاس لعءجو

 املهملا روزت نا اهاوأا ريمع * "ياض نبا روزتنأ امافريخم

 لوقأ يذلا انأ يب لاق ٠

 انيمساف نلنحلا نار نو دتفكو دب كا يس 1
 لاقذ كالري> كالذ جادا هل لاق

 اح. رأ لف ران ىرش لكب * ىملعاف ”ىئاي ءادعالا تدقوأو

 لاقف كلذ ضعب ناك دق جاححلا هل لاقف

 احد رمشلا يلا عادلا مدعبالو * ابان ريا ىلإ ىعادلا مدعي الو

 "نب يعرخلا ( ا ) ىرلاب تاث هثعإ ىلإ يضش كعب ىلإ ضماف كلذك كلذ نإ جاححلا هل لاقف

 ةفوكلا مل أن ند رلا دبع ىلو لاق يمع ىنثدح لاق راكب نب ريب زلا انثدح لاق ءالعلا ينأ

 ريجو ءان ةفوكلإب ئرئاو بستك | املف ةئر هَ .ه يف مدق ناكو هدي لف ير زاا نب هللا دنع هحدش |

 هنف نيب زل نبأ لاه

 ا | 0 5100



000 

 نب ريم ءاخ هلتقالا ةفوكلاب ةثاث دعب باهملا ةديرج يف همسا ادحا مهْنم دحيال نا مسقاو ةرفص

 ةسنع هل لاقف ىنءالدب هل اف دلح باش نبا ىلويف لضفال خم ءشينإ رمءالا اها لاف يمحربلا يلاض

 هعالضا نم 3 0 هسفرف لوتةةموهو نامع ىلا ءاح اذه ريمالا ع ا : ادعس نبا

 هقنع برذا يسرحاب اليدب تنعب ذئموي اله جاحشلا لاقف # لثناب اًباض تكرت نيا لوقيوهو

 للام در 5 ايفاريمع رهتل تءاح م> ارب .لا انه لاقف |نه 6 لاغف ةاضوض جاجحلا عب مس

 (١)مهضعب قرغىتت باهملا يلاروبعال 0 ىلعسانلا م> دزافنيب راه اولوف هسارب مهوءرف 2 1

 قوش ري ةادع لاقف |
 ايعشتم اهناو و اسال ىرأ #09)  هتيفلال ميهارال 1

 اكارلل روزانا امإ و طنينع © "ياض نيب رورت نا اماقرخ
 ايها جدلا نماي و كب ركز < اهم كواحم كدا ااه اه

 ايرقا يعوا قوسلاناكماهار * هودزناسا رختناكولو يدحاف

 لاقينالكلا ماثع نب ىلع ينثدحلاق راكب نب رببزلا انثدح لاق قارولا نيا نب ىسع ( قر (

 001 ةدابات ةيديدت و الواط ةفوكلاب ريزلا نإ تعم لع يدسألا را نودها دع لحد
 7 1 مت ةج رات ني ءاهنألا كيد يف اهرطق انععو الع ةامدلا طفح 1 ةكلار هل نأ م
 0ك ف ايدل رح ند

 ءاعج || 1 طمالف »*# نطدح نإ كر تاع

 كارلا 1 اع 1 0 0 سَ 0 دوقول 0 ا

 كارملا كلل 1 000 95- 01 يفو "5000

 ع هضوعف م / كلذ ابو كو 3 06 كلاق ء 6 ال بهذا هللاقو ىتءصو هيلا ت 0 |او ا

 ف اىعالا نا لاق هناوت هيلع نسح 1 هدم عمم 4 صخو كلذ دعل بعصم هض وع مْ هاضرا ْ

 ءأوع ةماعلا هيسأأب هصخو هرو يدسالا ريب زأا ن١ هللا دمع يبدا ةقوكلا كافر ب رسششلا ىلو ا

 هد لع لاف ةيهأ 06 ف

 ىنأ باها ند لح ا هللاب مقأو نال“ مكتلحا دك لاقت (لمكلا ىف درمملا لاقو )6( 

 ةنالل“ تضه اذا هطرش بحاصو 4س رد بحاصل لاق َ هاققالا روغتلا لها نمالو أه دعت فاد

 اذه نا ريمالا هللا حاصأ لاقف هنباب ىمح ربلايلاض نب ريمي هءاكل اضع 0 اذخكاف مايا

 0 كدعنو ىلع 0 1 ار 0 0 | 0 5 تل 1 8 و 6 ا كرذع لا 0

 هحاللسو هدازب عتيل مهداحأ 0 او ا مانا 1 >اق لد د 1 ناَعَع بحاص يآ ص نا

 موب هللا ديعل لوقأ يؤرو (0)

 دهسا 0100 زتتبدو منتجنا بى مي عربا

 كا 715 | ز ز> ><[0ةز>ز>|>|>|<1زذ|1[1|1 |]|]ذ]ذ ]| ز]ز|] ]| ] 1 ]ذ] ]ذزذ ]زذز 1 ا 5
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 هيلع أو او يف فردتلا هوعئموهومزالف 6 رب زان 0 0 3

 لذ 0 أ ىعتنأو »+ ةكمن 1 0 0

 اولواحم مالسلاب ماللا ريغو * ب اع ماللسلا اولاق اولخد اذإ
 لئاقندلا كردي قحدتشا اذإ #7 0 مغ ا ا / نبلأ

 لغاوشلا 0 لِ 2 »* ام ضءب دخ ا ىلع تضع

 | نبا 0 جح رلا دنع انغام 5 ءو 0 اور نو زاانإا راح مآ ) يبارعالا نبا لاقو 0

 دش عداد تاق تح تءاس

 كالد 3 لاقو هنسدملا ىلإ ناو م عم لخ دوه مأب اماقودا راجأف يكحلا ١

 رماعن,اليدتغاويجورفالاو *يصاتفاودعناو م ىلا يدجا

 رزاملا قاقر يفاعال ا م-موس .ىالا لو> رش ىلإ

 رصاقتملا + بعتملا عاب تبديد #2 مهد م. اءدقدللايف ةروسمط

 رسابقلا لامواب قب 0 . 3 0 5

 دئموب و 0 | را كلا د تك 0 رثز هلعا اودع 5 ف رش هلو

 لاقي ةيمأينب نم قح هر فنار هدقو امانأ رش ةزهشخ ربب زلا 0 3 ٍق اهالاوامو ا.سقرقو ة 4 01

 كلذ ْق لاو 6 3 7 ع اح ف 0 مئاماو ا 4.> يف كرو ل حر 0 ءاررشا 3

 حزعو 17 ام يوبنلا كاذك © حورتم م أ ادني با ذاغأ

 1 حرسملاو كلم أمف حورلاىل #3 هضا ىع دالاب تناك دقل يرمعل
 ب 1

 حس 2 للا 00 ىولاو * ىنثنو قافرلا يف اهابا ىغس

 م هن ملا ب 9 42 »* تردوغوقارءلادفو لح ردا

 2ع ةراحبتإ 00 ل #3 00 ءاردحلاوبا نلف ا

 ظ ةيواعم ن : دل. ىنندح لاق 21 اع نب نسحلا ان لاو يفريصلا قا ع نب دلوع ) ينريخا 0

 | ىف قاقشل 1 لهأ 5 قا نعلا لما ا لاقف مهطخف ريغ لادعصا ماع ايلاو ة هفو لا | جاححلا مدقأل لاق يدسالا

 و مناف ؟روجح يف جردو نيرويردع ل لل ل هل قالخالا يواسو قافالاو '

 يان باهملاب قاحللا ىلع مهمح مث انيرق ءاسف انيرق هلزاطيشلا نكي نمو نيررق مكل وهو نيد هل
 تمصخشسل . اسست سس
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 هرهظ ن

 0 ل ل نأب سعأ من لالا كل” ىلع وهو برضي مثهب رعام ةدشا ضرالا ىلع هفاتك او

 012 دو كاك كل" ىلع تام ىح ثاني الف ث.غتس لواغم د.ةموهو 08 بق هياع تك ١اكف

 د كلام هللاقف كي وهو هب رعي 3 ديري نبأ 2 قو سرا ني هللا دع ا ىلع هب لك وملا

 أ رباقميف هونفداو هونفكت الودولسنتاللاق مث نيالا برشو هللا هدس 1+ لاق د كاما
 ! اعط والخ و ًاعيدصدل ناكو هلعش ءاخأ تاونو همر --- نبأ لاقف اف نفدف نك عل

 م خضاب حيفلاو 0 وناكف 4م سا :رححشلا 4 هلا هل د 1 هلو لش اعاو ه4

 اد يت رامإ كارلا
 ةلو> براك. تلاح نأ ملهتس

 اهتيلو ني ماحرالا تحببصااق *
 ممردغو ةدقةع ورءعل ممدقع

 ةييب فو ال ويصل هكلكو

 هسفن د 0 دإ ور لاق اق
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 مكيدع هلم ريلخلا برضا متاعج

 هلق ا نق لا هع رك

 ادقاع ردغال ناك 1 2 م

 تو> اردتم قسفلاتاذك تاكو

 يزءامرش ادلخ يف : هللا يزح

 هاف طنا أ ا
 و ةفداو روع م 9 ولذ

 1 كا ل كرك ع

 ان

 ده <

 د

 ئر هنافيئزانأ و ا نأو
 احشاوناك امماحرالا نم 5-5

 مهل 0-0“ يدش كتدعصسص 5 هاك اطباق ا

 5 ماس :لق ةيرس 0 1 رد 0 م الف

 ان

 د#

 د

#*« 

 تن

«* 

 د

 د

 د

3 

* 

 دع

 انت

2# 

 د

 »ع

 ل

« 

 0 ل ا

 ىنعد هسحن ىذق .ىح هبراضل

 نكرأاو مم زنإب ىلآق تعرصو
 ١ دع ناعللل 0 هحوارت

 ا ١ 0 كدفوكا

 د 0 قع | ملاح 00

 ند نهوليلخ نءأ رشةؤلرعو

 0 فالاو لاضملا 3 || كلايف

 2 ماتق ن2 !ابو طايسلاب كو

 يفغإ هنودأم هللا 0 ند 4

 ندالاب ةفاحغا تو يشلا ىلع

 نةح ند قرع صهدلا ءامدلل اق

 ا ات ةوللاوو ةحلل نب بوفد هلك لاف ىئادلا نع دارطا تدع لاقءىمم (قربجأ)
 ةفوكلا يل هيعب ءاج يذلا ناكو لاق يتااخ نبا تح دحأ لك يناناق ابجي لوقي ديزي ةلاخ نبا
 هشرب ىدسالا ريب زا نبا لاقف سوركلا هل لاقي لحر

 عرس خد توه الو يده »* يغتببف نكحعل ر 0

 عيظف عاش نيح ءوس 3 ىلع »2# أها ظاك داور لا ءاح دل يرمعل

 ميقبف 4 هود ند م-طزانم # ث رفقأف ممم بوقعل ةرسأ يعأ

 عمر مانالل ممم بوقعإو ان يرولا طح) اذإ ث.ع مواكو
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 بطقشو يال 6 0 نحل *« هقحأ دالتلا لالا فات نإا

 بهذ 0 5 ١ ه6 باك رااو تااق ةينكعز

 ل

 تئديوةاللقلا لوهح فسعت

5 

 د

 د عئاد ىنع تومالام قسيعد

 * انباكر يوم هللا دييعكلا

 * امويع ناك تح تر.ض دقو

 هنأ نيالا جتعنال ا تافف

 هلفناك "”ىرصالضناو رك ذاذا

 6-07 اهو ةالف فاطن

 00 ةيمأ نم مرق كمامأ دي

 كيظ 0 هللادع ىلضدف *

 باخيو بان ءادعالا ىلع ا د كعل محرق اكب ينشأ واكناو

 برسو را راتب :مفرادع ف ااةوفصدلاو هللادب .ع يفاصت

 بلطت تن 5 2 0 قباس كا ا ّكأ ل أو

 باح كليك رسددف موي 00 0 عئاب كلا دع لدعسإ يف 8

 را يفلهأ كلي رج # ةحاح ىاطت يايآ ول ا

 يذلا لجسلا 5 ةجاح كيلا بلطأال يناف ريالا تدبلا اذه نه كح دقو هللا ديبع لاقف لق
 نب معن نك يبارعالا نبالاق مهرد ف الآ ةريشمب هل ىعأف ينيفكي .ري.الا اهيأ الاون لاق كيور
 ريغت مث ريب زلا نب هللا دبعل ا ل سك نب ركب نب ةفيدخ نب دادش نا ناخد

 كلذ ىف لاةف حبق لوق هنع هغابو هياع

 5 راغا لوه يلع * ءده دعب هعور تقرط الا

 5 ديحو با رغعا ناب اقوريط 2 ا 06 انلادر 00

 ىدرع تفلخلا اجرا قلبا ل لا 1 تامفام ”تيلاَقف
 دير بيدقو 1( تاق از ايل مض كاس ااناك

 ا اهأال كأب عقأ نإ يفاف

 درص نم باجي ردلل لدهف ىلوأمثىلوأ مت ىلوأف
 0 لاق ئم ينربخأو هنن ليعمسأ كب ىدع ينادح لاق ىعا زا كيدح 3-0 نإ مشاه 25 (

 نا دلاخ ل قى ؟ قمل ع نع 3 ا نإ يسع م هد لاق ىناركلا

 يف هيلع 5-5 يد للك غلاب هنم ضئقيل 596 ةماقأ 4 اف ماوعلا نإ ريب زا 3 رهعل ًاميدص ريب زأا نا

«+ 

 دخو .ةيصاب حاسم عكو 7# 0 رق ير 26-7 1

 3 رفلارالا يد 6 د

0 

 ما دع ناكل هسا نع ديعس

 ظ هيلاطت الو هن امد 0 يعدا نم لاا دوما ناكو 2 لا برقي ند هيف ستديو كالذ

 2 ارا

 ( رع كلا“ ب قاع 1



 (4خ1)

 اهديسقن :ناب ءاعتش ةردغ ىلع #* هيون ىدوبلا فل دقل ىرمغل

 انو رح رم ناطسل نيضاتكا كارد ءامسا ناطق 0و
 اهواولا داخل ارح 15 روزا يكد ريشا "ةرغوأ بحر يفت

 * اهدوقب ل ّثرب>امف تلاشت ف مهيد نايغ# ناد املأ نون اك

 اهديدص كانه هانقس رانلا يف ١ 0 ءشاع م كلم شاغ نش

 تلعن دع لاق دعسيا نب هللا دبع نثدح هنع ىلع نب قس 07 00 ( هيورهم نبا لاقو )

 اهبوماشلاىلا ةحراخ نبءامءأ برههيخال قارعااىلو الل ريبزاا نب بعصمنأ ىبكلا نبا نع حابصلا

 مدهف يوطا ىوما ءامسأ ناكو ديعس نب ورمع لتقو ةفالخلا ىلو دق ناورم نب كلما دبع ذئموي

 لا ور رب رلانبا نيعاوات  هلوق كلذ يف" رييزلا نيدللا ديعلاقف ابق رد وه راد ريازا| نب نمدم
 انثدح لاق ىنثدح ىلع نب نسحلازال لوالا نم ىدنع حصا ربا اذهو اهرساب ةديصقلا رك ذو

 نب بعص ىلو امل لاق بءصم

 لئاقلا تنا ريبزاا نبااي هبا هل لاقف يدسالا ريبزاا نب هللا دبع هيلا لخد قارعلا ريبزاا

 ىه ىنثدح لاق راكب نب ريبزلا انثدح لاق ىثمدلا ديعس نب دا

 اهدوسو اياملا ريح مكحيصت * هلق كاذ وا نيعيسلا بجر ىلا

 اهدوق ليئربج ايف بئاتك « مهند ناوسع رصن ًاقلا نوناك

 عا تنام 0 هن دج هدحيد لع تر ولو ةردغلا ىأب ريقطا ناو كلذك ل انلا انآ "لاق

 ةزئاجب هل ىمأ مث مهتحدومهعلاوو مهتبحأف موق كيلان دحأ ًاريخ الإ كب عندأام يناامأ لاقف
 نب بعصم لتق املفو 0 ديشيو هحدع كلذدعب ريبزلا نبا ناكف ام ركم ةلرقىلا ةدوو ةودكو

 هللأ ددسع ناكف هريخ ريب زا نبا فرعف ه سلجم يف نايطن دار هللا دبعو ريب زاا نب عمتجا ريبزلا

 هل لاقوديحوب مي قتساة رس را 0 لد يذلا وع

 تيس راو نا راد ا نع نيك تاش رام أ

 01 نا ركل لاق لدا فيلا قش تاينه ةاحمأل لاق كالذ ندا 0 نايظ نبالاقف
 ا هدب لا ول ب1 انمي هيلع لوهعناك ةظفي الو: ةمؤناو هني فابالا اب صمول دعب
 دايز نب هللادينع ىلع لذدد ةفوكلا ىلام علل نم ريزاا نبا م دقامل (لاق؟) تام يت> كلذك كا ا

 وا هتاطع را همنا وحلو هند 0 همأ 10 هّنايصإ هصاي ةيواعم نب ديزي نم 00

 الوايت هتديصق هدشنافهل نذاف داشنالا يف هنذاتسا مك هي هبل

 بضقتم نهاو اهنه ليلا 1 * 00 ثداح ىللياب م رصأ

 بتعتو دب زتست ىليل نكلو * هناك» يدهعل قيل نمدؤلا أ

 يعامل نع لقت يا ننصح نتيلا نيدهاف ىغ

 دفا نع لاا موضه * نيل ينأ لاسلابا ىعلعت 1

 1 ٠ 021 1 هلا مان طعن دس دك تا 25053



 ا ن + |ينريخاو دونكلاينادييع نب .نمج لا ادع نع ِبنَحع ينا نع دعس نب ور# :نع مازمنبا

 ١ 01 زا كلذ ضءبرك ؟ذويدقاولا : نع دعس خ ننأ ادع كاف نقش نبت رحلا انثدح لاق ىلع نبا

 0 اموي سانلا طخ ديع ينا ن ؛ راتخانار> الا ثيدحيف مهضعل ثيدح لد دقو لضفملانءهتياور

 0 لا اا قرم ىت> ءاهد ةكلاح حير اهقوست ءامسلا نم ران نازل لاقف رباملا ىلع

 1 رم ناك امل مالسلا هيلع نيس خا ةلتق يف هنودعي ةعيشلا دنع حيبق ر 21 ةفوكلاب ةحراخ نب ءامسال

 | نب ملم ىلع هنرمدأ يف هن كر>و ل يت> يدارملا ةهرع نب 'يناه ىلع دايز نبهللا درع هتنواعم

 ْ لاقف مهيعاش كلذ ركذ دقو بلاط ينأ نب ليقع
 ظ لتي جحذم هتبلط دقو « انما جيلامطا ؛ 1 كر

 | هرصنتق و ًاسق 9 ريغن م هلتقىف ردو لاتحم راما ناكويدار ما ةوسعنب ”يناه ليتفلاب يف ين

 ٍ | ىلا برهو دسألا نم راز ىلع رارقال قحسا ا يف عحمس دقوأ لاَقف هفراتحلا لوق ءامس أ غاف

 1 أ هردق ةلالحو ءامس ا عضوا يرده أماع مده اه ةراد مد سعف هبافف هياطب راتخملا صمأق م اعلا.

 ا ْنآك لح يف نمل جر مك مدقلا دعو هللا 3 وس 0 0 ناو هن ةعسر ل دق يف

 ١ اهدوغ اغار دفاع لغلوو ا 7 نبا نيع بوأت

 د أهديع م امم اهدواعو هل ٠ نطبا نيعلا داوس ناك

 | أهدمصل دلو اهحانح ىول هب ءص ناح. 27 لجن ن د4 ةرضح

3 

2# 

# 

 0 اهديص> يرذي حاورالاهب تعاذا #* لينس ةيظش وأ ًانعو لدللا نم

3 

# 

 1 اهدي رق ابنع نان نا ليش « [ينك ارد ترك ل
 / 3 ع

1 ٠ : 4 ٠ / 

 1 اهدوعسو اهسح يللايالا كاذك * "3 يف 0 ترزق

 ٠ اهدتعو اهفتاسف تورس عل »2 0 4 00 انآ لا »

0 1 1 
 1 اهدودح رم الا تال الو 2 اهلعفب يزاوجلا ينعأرمضم تاريخ

 1 اهدي رط امون ءاح نأ اهاخ الو »+ هنو رسم ع ال ؟ريخ اف

 1 اهدبو ىداني نا ام ةلثسمو ةبعرك مول لك قف هنآل 0

 ا اهديدع ريدك ماوقأ هعامج #*# أوم 7 يناتالب ولا وع مال 4#

 : اهدوقع اهنم قانعالا ىلع راوح. * هل مكنالذخ دعل ن ه مكتيلابف

 ظ اهدوهو راد ف ىرقلا سوم * ا د ذأ ىلإبت اوبضغت 1

 *# اهديدحو اياوعأ ه دش * 1 0 1 ابأ مكر



 كة

 هلئاو ندح نب ءانأ ةاب مماع نصح نب ءامسأ لخظفو

 تدعاذإ نحت ناسا لي

 للا م ترالاذإ تلك
 هلداع يش 3 مأ 1ك

 لتالعا لان كاسب أ تقل
 (1) ةلواقمو ةشوحلا نأ وذو

 هل>اوريدجم نانوملاب ناك ولو
 هلئاط ءاهسا عاب الا سانلا 0

 (5)هلئاستن ايذلاهيطعت كناك

 4اس نلودرب قا ةقئك دل

 رفا . راج ندا ركل د ا.صخم شاعام صهدلا لاز ال ىف

 هتملع قاخضرالا قامعصأف
1 
 الاهم هتئحام اذإ 0 د د 0

 * هبانوشغي بار عالاودنلا ير لهاا داكن دام تك ا

 هلتاقعولا لتي تح بابلا اوي * احم لاق هباوبا اونأ ام اذإ

2< 
0 

 ع

,| 

 ظ
ْ 
ْ 
 هل صاقمو هؤاضعا ةعطن * هباوخ قوف يخبل لزالا ىرب ْ

 هانا ىدبدلا ءافك نلمح ع قئذلا وه ناك نا |:| 14 اذإ 0
 5 ١ ا
 ا

 د
 هلزاتمو هناردح مهرتستف * هبا نوشغإي نيح اريثك مهارت ْ

 ن سايعلاانث دح لاق دم نب مشاه (ينريخأ) مهرد ىف ةديصقلا هذه هدكْنا نيح ال 01 لاق ا

 لحد اذا ينارعالا نبا لاقو شايعنب | نع يدع نب ميا نع ندع وا ىنبدح لاق علاط نووم ١

 ريب زلا نبا مدق نيح ةحراخ نب ءامسأ هدنعو هقوكلاب دايز نب هللا دينع ىلع أضيا ريبزأا نب هللا دنع 0-7 1

 لو اعنا هدب بن املق ءاشلا نما
 برطلا لعامص ام رغم تدمو نإ اهده دكعل اذهو ىحوأف تن 1

 بنقلاو نايفس ىبا نيب رديلاك هل ”ىطملا ث> نمريخ ىلإ تنح ١
 برع حزان نم هترك ذن دقل « هلئان ءاقليا يرق تركذت

 برا 0 0 ايا قالا نأ » هن رايز الواي 9 هللاو 3#

 برعلا يف ه.قلاف كماما اذه #* اط تلعكا دج ينءحرتل تح

 كلا نع ىبشن ومه ؤامد تناك »2# ها هاَملَع تدب ريخ نه

 رمضه اندح لاق يمح ربلا عيب رلا كَ ناماس اننانح لاق ةفوكلا ىلحعلا ىسع نب 6-01 قر (

 سومأق هأ نوماشدحلا دس هيلاو نيعر يذ نب ردء> نإ نمرلا دنع بقل ناشحلا 1(

 لاا 1193012 -اللج ةالا لك هرجسسلا دق: ردح ا ناس ةاقتس م :31115-2809577-01:1012035:2120021::1110. 27-1 هان سال" -
 ةرووهشملا هن ديصق يف وهونانسنب مه هب م يماس ينانب ريهزل هنا ىلعةاورلا قش تدب اذهو(5) ا

 كك

 هه اتا ٠

 كيم اصح زيوس د

 ننضية دييجو بيتي

 انادتت

 0 هس نست افق ض:جضت ا كا



0009 
 اند اا 1531 نت ا ا اا ا تالا تت ا ا تتاح هتان احدت عطس

 تاهح لاقف الام 0 5 لاقو 9 اعدف 7 0 هبأ 0 تح 0 0 الدال را

 نالا ةرمصع ًاينانو مهرد قالَ ةناع الوأ هل ضرتفاف اًؤاش ام مهحيرأف لاق انش راد>تلا ائيطعنام

 كلذ يف رببزلا نب هللا دع لاقف تام تو عم هي هيلا اهب ةجوف

 تلح يش ناو نام ل ىدايا نب قمم( تح ار ناوارع رخال

 تاز لعتا اذائوكشلا روظءالو * هقيدد نع ىنغلا بوح# ريغ تف

 تلوم ىحهينيص ىاتق تناكفا  اهناكم ناسا نك
 وأ ينربخأ لاق بدؤملا ة هف مع 2 دعا ينندح لاق ةزاحأ ى روكا مساقلا 21 نيسحلا 0 (

 ءامس ًاحدمدت يدسالارببزلا نر هللأ كم 6ع 0 3 قرح لاق ىلولتسلا حيصملا 0 ةيداع حيدملا

 لاَقف يرازفلا ةحراخ نا

 2 / ٠

 هلئان تن ىذلا هلطمت كناك + اللجتم هنتي ام اذا ءأر

 هودعم لاقو بضخف هصرب . اياوت 1 هبانأف

 سلاحا اه اع صح نه نبك اكد * اهرظن عب ذاب دس اوما كل

 0 ماقلا يف اهوبأ دمل # اهرآ ظس داه زهر الو هللا وذ

 لكيف ة ةفيطو ا ىلع هل لعحو ا اننا 4م صل هلعف ند 0 ةعاف هيلا 0 ءايخأ كلذ غابف

 اضحخ لمق ياو ف هللأو هن هلمل لوَش ءامش | ناكو هلدشو هحد كلذ دعل ناكف هند همطتقاو ل

 رع ينأ نع هيورمم بان يع( 21 تلك اذح ا لاش تر الا هريغ الو ءانب ىف

 هيلع أاهعضو ةنأ - ْق 3 وهو ربب زلأ نب هللا دع مكحلا 1 م لاق ينارعالا نبا نع

 هم وصح ىكر,بو رع ْق فطلب لزب ظ هد راخ نب 0 ثا اعقحاف هأنإ هناحط تا انرض هيريضو

 هلايعاو هل لعحو اورام ا 5 1 هة:عءافش قلطاف هصا# ىح ه سمح أ يف م ل ما نا ل عفشيو

 أهف لوس زل اتدلخأاو 1 ا اهوأ يت هلأ مالت دصقلا هذه هف تا 1 ند هاد 3

 2 و 0 اللا لعشب # تنطبق صفح نب ءامسأ ري

 هلضاف ءامساي رجالا ىرح الو « هفقوف ءامما دح الإ دحم الو

 هلع انا راق ءامس 7-0 ن* 0 1 3 قرح ولءامسأل انمفص لمت#و

 هلدان>و افصلا مس ءبايلأ د اعإ و تاحنانلا ش اح عمم ىوع

 هلحان برتلا نم تلي 3 اري »* 4.هرس داق هارخم نع ا

 تحارام يورو )0(

 222222 5 2 7 سس سس مس سس سس سص سم



 عال )
 ١.119 اص ا ا ا لكلا سس سس سس ساحب:

 ٍ اطاو ىلع ىرجا نم نوبيحم * بلغ نب يؤلاي "يش ىأ ىلع
 املظتو حابتنا ىدالاب كحل د .ا<ّو رش ةبا اوصقف اوناهو

 املأ ناك نم مؤللاريثكىلوو * مكنيوىبب هللا يضقاف الاو

 امدلا كعزايح كليو تجحم * اهرحم كونداص ول مشاهون

 اميدف نكي دلا قالة ىضا|لكو © ةلز قمتلا كب كلر عت

 (نلقراو طخ انس حت سدح تانأ كلل ناك كا
 ع كك هت.ةالولو تدع »+ ينءاسم دارا دق ودع ند 5و

 1 دو رحاشملا 0- اهافش « مكل ىرا حوننبماح ىف مثاو

 امطفاو مها دإ يَ هس سم ند ل هور يفافضا ريخص

 اموؤم 0 كاثماك اخ رو د ةئنتم ل ةدالح يار

ٍ 

 ريزلا نبالاقف دايزنب هللادببع اماوو ةفوكلا نعمكتلا ما نبال زع مث ىناععالا نبالاق ١
 هلتاقءيلتديذإذوءنباتيمر # ينناف ينع هللا ديبع مغلبا

 ا هلشالا تح نرتلاىولا كامو © .مهك دفولا هباعذا ةردث لك
 ظ هلئابح هتحردتساّح لاز ام * ةعقوب ديرب نمىراع ناكو

 1 ةلئاقاد قم او زا ىلإ 1 #؛طهرو بر> ثاريمنم هيصقتق

 هلجالح هنعلحئااضفلاباكك * مهلابح هتءاسا امل حبصاو

 اص ن, ىلع انثدحو مزاحنب ىحي لاق ا نب دمحم نب ىح + ىأل ئدح كتكا نما( تحدنو )أ

 ىدسالاربب زلا نبهللا دبع ىلع 0 +|مانبا نر اادبع نأ نادعمنب مساقلا نع يلصملا بحاص

 نب ءامسا دهشتساف كراد ةميق تناك كهل لاقف هيلا ءاكشف ةيواعم يقآفءراد مدهفءابغ هنا هغلب ال

 هد ةريسلا ىلإ دل ةيكدلو انعف قيتمؤملا زيها ا فكيرعا لا كاش ل20 12 هس ل, لاق ةحراج
 ملو ةيواعم دنع هدفريل كلذك ءامسا هل دهش امناو لاق مهرد فلاب ةيوام٠ هل ىماف جاسال ,هردفال

 21 ةريسلا اهب ءاساةف وكلاىلوال مك. مانبا نمحرلا ديعناكو بصق صاصخالاهراد نكي |

 ا 0 و اناا لاني هتك ر ايل 1 هنع نمجرلا' دنع ةانما:هتلاسف ةنيدملاىلا ةفوكلا نم

 دق ينباي هل لاقو هحرطاو هلزءف هنم اوءلظتو اهلها همذف لا امعا ةدع هلاخ ةيواعم هالو افخم ناكو

 جوز يخاا, برح نب نايفس يناتنب مكحلا ماهتحا هل تلاقواداك دادزت تناوكقفنازا تدهح

 د3 ران ا ا كشناوبا يحوز دق مل تلاه ينك نول ىذا كه كتاث ضنا ىلا
 نسبزاا ىهش» ذدئح ناك هنال نافس وبا كلذ لعفامتا هنضأ ا اهل لاقف كتان نم ريخ اناو كنم

 000 ]| لق يلا يلعلا ى نسلا (لجبس انك الا .جوزن نلف ادلع نمزلا .نآلا ثك دقو
00 22 2 22 2 2 2 2 222222222222222 
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 مويا هيفىغي ىذلا روهشملا نحالا ثعنع هيف ينغو لاق
 هم

 هلماوه بالكلا ءام تدرو م5 #*© 4 بانعالاودت اير

 هلتاق عوملا لتس قحرادلا او # احرص لاق هنأونأ أما اذا

 عوجلالتقي يت>هلوقو احوجاي طولا, اولخدا اوهلو اهل ءاعرالاا لماوهلا ليوطلا ندهضو ع

 يدسالا ريبزلا نب هللا ديما رعشلا * عوجلا التاق عيشلا لعج مكعوج بهذيف مكمعطي يأ هلتاق

 نإ نع نطتسولا ىرجيف .ةياببلا لتر مرش نا
 م7 هبسلو 0 ريب زل َن هللا كيع ا 1-6

 نإ نيعف نب ورم ن 0-5 رطإف 3 دهنم نب ل ةرجب نب يثعالا نب مشالا نيريبز ا هللا دبع

 سعاش وهو ينا ىعالا نبا نع 5 ارخلا نعدمأ الدب قرد دع نحن 2 ندوادن ةملعت نإ ثرحلا

 بصعتلاو مف يوحلا 6 3 ىنب ةهش ع 0 ةيوءالا هلو دل ءأ رعش نملزئللاواشنملا فوك

 هلانمنخا وهلادووهلع نق ينأ ة 4ث يلا ريد نإانإب بعدم باع اماف مهودع ىلع ةرصنلاو

 يف تامو كلذدعب ريدر ءاا 20 هللأد..ع ى ع مي ءصم لتق ى> هعم لزيي يلفهيلا هطقتاوزثكأ 1 ها

 هسفنأ ينعي لئاقلا وهو روكا هللا دنع ينكيو ناو سم نب كلملادبع ةفالخ

 يدعب ثا * ريثكانأ تاعفام تلف :
 ىلع مكح لا ما نبا ولا دع ناك ينارعالا ناالاق مهرش بوهرملا سانال نيئاحطا دحا وهو

 َن يثعالا ن لب بهو نب سف 2 ةمقلع يب ند سانناكو 0 ةس يفلان ةيواعم هلاخ لبق نم ةفوكلا

 نم رلأد عجرم ةيند ريبزاا نع هللا دع طهر نم مشألا ىف نمال>راواتق دقن نب سفن 0

 ةعسووب لك ا لاش 1 يبإ ن“ ٠ هلزاق4رو ريدر ١|نبا هعموةب وأعم ىلا ادفاو مكحلا م أنبا

 دع لاَقف رمصنت ْى ند ناذفلا ين :دحأ ثرملا 9 يدعو نيعف نب رمهلأ نب كللامنب هعرخ ىف نك

 كحل مأنبا ناكو ياا كلّدقل نشد كك. ينب نهدخ ريب زلا نبال م لا مأنبا ن 2 رآا

 نبا فلا>ف ضان هل لاش لزم « نم دفولا ن ءومهدرو نخذلا ديعةياع بضغف لت املا لهأ ىلإ لمع

 ناكو م كن مأ ناودحبم نأب قير لا اربع ماقو هذاعاو ف هبذاعف ةيواعمن ديزي ىلاقيرطلا ربب زلا

 هل وذ اهاوأ ةداصق ريب زلا نب ه.فلاقف هسعاوهصقتايو هطغرب دب زير

 امري امون نيعلا موسا ىنأك * ام رمصتي نأ نامل ليلا يأ

 اموقف نارا نه يهانس راوص + ا ناصح هدلب درو

 امرت ايم رذلا: تاني ضم ©. ساق ىلإ ال ركشا هلاىلإ
 ا.ءّدحو اقةرزارمه اهعود بهم * اماسنوئلسإ ءاس قوسو

 12ج ج7 دج يس 7 بي صج تس سال اتم ل طوع 22 م صصص ع رع هدام رن هع س ع عع ع ع و مس ع روس وعم عع جس سس مساج



 هال

 عمجأكلذب تفرصناف همالو هجرس هراف يرهش ىلع هلمحاو ةمان ةعلخو رانيد فلأ ةعاسلا هيلا

 م ءانغلا نم رابخالا هده يام ةيسسل وجو

 ٠

 قدس وح

 1 دعالو ساما نم ىف ريغ نع هب لدعلا نمادايسات ك1 ىزداعإ
 1 كل نعالوط فاأ مو * ةولس سانلا ىل ثدحي مف كب

 اهنمو رصتيلاب لوا ليقث بيرعل ءانقلاو ليم رعشلا ليوطلا نم هضوىمع
 © وص

 نالدجح اط ىلق نم ناعيفش * هنود لاح اهرمم يلقمار اذا

 نار ىلا ىالا لع اعيمح * ايليلعا مث ىلب ال التلقاذا

 ورم نبىلعل رءشلاهل سبلو ما مارح نإ ةؤ ع ىلا :رعشلا ادع نود سانلاو ليوطلا نم هضوىع

 ىدهملا نإ مهاأرب ا يلا ع اهةنملاآك يار نم رمس ناك ةياورلاو بدالا لكحل سس لجر يراصنالا

 فيفخ بيرعأ هيفو 1 اهلحتو مهاربا ةعنص نم هنأ ليقو يطسولا لو ليش ةيراشل ءانغااو

 ١ اير ملا لمر

 كسوص
 راش هفو ين“ اندق # يمانم يف فراز نم ينأ

 راصق رتب فصلا ىلاياو * ايرئلا عولط دعب ةليل

 رامدلا هيف كنءاذه نود * افطعف يحالصما له تاق

 رازما ذو ىمقس ىفشو * ىضرأو يطغأو ينم اندف
 رودصو هتعلص ديح نهووهو را سولاب لرأ ليش نامحد نب ريب زل ءانغلاو رعشلا نمل انيلا 6

 قيدص ب ندم لاق. زاوفط نب دع أ اندح لاق هيوره» نبا اسدح لاق ىلع نبا ( خا ( هيناغأ

 تدعر دق يش اوحلا قيقر يحاونلا فيرطظ موب انموب نجد موي هب هيلا يتاكلا تفاسوي نب دال

 الو لقت 0 اندرفت الف رومالا ماظنو رورمسلا بظق تنأو ترو تن>و تقريو هّؤامس

 الد رلا ىلا تفسوت قى دما واضف لاق ردح 00 نيك هيخاب ءرملا ناف لذنف انع درفنت

 را لا تاور | كسع مهرضحو
 هدا

 لطي اناس هدد و # 1 هفاؤي امغ ي 1

 لطرب ىل وءدنو هيرشتف # لطرب 4 ىأرلانيمف

 لقع ريغب هنم نوفرصتيف # اعيح اناماط هيقستاو

 لغش لك ةمادملاب ردات * مل نا مغلا موي مغلا موي

 ني ل اراد فاق ف ايناع رايهرح هكا الو

 م
: 
ْ 
ْ 
1 



 (؟ه)
 0 را رسما و ب7 < 3-1
 اذا ةينكلا هذهب فرشتا انهملا نا يديساي انا تلقو هدب تابقو اهليقف ةحيلد ابااي تنسحا يل لاقف |

 تحسل ) جرفلا وأ لاق) كوس اذا هيز#و هءانغ قيل قرا نك لاق تنم لق ناك |

 0 1 انك لاق نودهح نبا ىنعل ىف :: دح هطخ رمل 0 0 ىلع باتك نم

 ن,مهاربأ .او بهو نب ناماسو نوم أملا نب رفعج قعموحويصلا ىلع انهنع دقو لكونللا لإ ىشاع ظ
 ا

 ناف ع تنعو ب رءل ة.:سااو

 و>و ةيراثو سيرع ترمضض>و ريدملا

 نالدح اط يف نم ناعيفد # .هيود لاحاه رث ىلف مار اذا

 |ةيورشو ةديرع نيفاص تقرا كلذ يف نواعالاو فرظلا لها ناكحو ةيراشل ءانغلاو

 نايك اسةيراشو ى ىعو .جارقالاؤبيزطلاو: ناصخشالاا تما لى ست نوىلا ا

 لاق ع َتنَع عيد ااه زو اكل اننر همبص ينخأ اممراو> نم ةدحاو لك ناقطنال

 راش هيفو ىنم الدف * 1 ير ازنميبأ

 يل تلاق نحتللا اذه نم يحلي ةلزاشل برع :تلاق تكس الف اعرفساب شو تساشلم تا ١
 هربعو قحسا ىلع هذى عو هيلكس هايإ هتدنع و يدهملانب معا يفعل ي ديس ةاح 100 تل 5

 ىناجت سد 0 ُثعرن : نأ كتر 3 بحأ ىسع ا امص

 | إو م ا أ 0 98 لاق كيع هح رطل ا 0 1 يدنع 0

 هافوتسا ىح ةيراش هتعدا يذلا توصلا ينغف عف داق هنذف لاَ هيع انقرتفا 0 5 8 ها

 5-0 تنفف ميدقااءانغلا اونغو لطابلان ٠ انوءدوقحلا يناوذ> امراوطتلاقمث بيع تكحاضتو

 ' اهسفنس فكموي يه عفت ملو اف راس بالا تزوطاو تق رو ةيراش تاححخو 1 يراوح رئاسو

 ثمثع يللاق لاق نودمح نبيح ينثدحو (لاق) مهسفنأب انيأ اه 0 0 500

 هلوق هينغي قراملا نباو حبطصم وهو ل كوتا لامر تلد اعوا

 دولا مق راهو ف نفاد * داو دقلاو يي

 لوب التق' متةعاس تساجفهيلع لبقأو ًارارمع توصلا هداعتساو برطدقو سلاج ةكربلا لن وهو
 كربلا هف تعصي يذلا رضا ريشا ل اعزه تدنشل

 هع وص :

 اف تيكر ءامم ثيسح اليل * اهناوجيف تءارثموجتلا اذا

 امثاوحالوةصم نشاولالثم# اكحاطت دب ا امصلا املعناو

 اهيماسأ نم ىعدي مويهمسان أ * اهتنيز دعب نم ةئيز اهدازو

 ارح يل لاقو "ىلع لبق اق توصلا اذه ينغأ تمفدنا يت> اي>وتسم انوكس قراملا ناسا

 | عقد | يتاح متفلل لاقمت 1 يت> برعشلو هس طمع دسل 1 ملو احدق برسشف تدعأف دعأ ينابحو

 ا ني يبيببيببببببسسس مم بسسس سس ساس

 ( هتعمل 9 يناعالا 63:0
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 لولطلاو ابرلا بدنت م حالاطالو امر ىكسي سبل *
 #  لوغ هتلغت هناحاخل ن # اك ثامث ىلع هيزح امنا

 لوسرلا ثيدحلاب حاب نأ ل سل

 لكون لع ذا ا هك رمل ىف لك ولا لل
 للع ليلع نم تعب لقفز كبادملا ىفاداار قل موال ناك

 #*  لوخد اف سيل ليقزاباححلا نا يخلي نكي م

 ىلإ وعلا وغلا يحاسللف نأ ها ذآلا فهد اح كف لإ
 لياذلا وهو دورطملا وهف ةوش_كلاو قرولاوهنعربملا عفري

 ليوط روسو قدنخ اود * ةاتف 00 يف ينأب ناك

 لوبطع ةداغ رصقلا هل_-> # دنم لَ وهو سائلا قي

 لولدتا د0 كال

 لدكفلاو مالاو ا تا هءاركلاو ىلا :

 لا طال هاش فقر ك تاطصا يال يذلا تاك

 ليل اي لذو نعود اناعرا دس 7 اذ
 ليكتتلاو باجلا اذطو * ىتاب ةعاجملاو رشبلاب كاذ

 لئدوتا لاو ”"تفامعا هم نشد ىلع نامزااةدوذ دع مل

 ليدمت ًادهاش نع اذإ ال « وبقم ةداهشلا لدعاذعم ناك

 "يرن زر اذه

 لوصو٠ "اصاو 2 ماك ن » مقبإ الاب ىوطا يوتلاام اذاو

 لوم راحا نيذللالا ناك هلوق يذلا ةماحلا
 ليحر هنم ناحو يئاود 0 هبنامزااتتشنكاف 0#

 ليمح ريصضف بحاص ن دة < داذااو نييلا تل ام خل

 لياح بطخ ىلا دقف نا *# هياع ءاكلا ىلع ينءاتال

 عقوو تي 2 كل .و يل لاقف ةديصقلا هذه يف هام يذلا باطلا أ هب مهما 0 هياع هتددرف لاق

 تلد دف كاكتلاو كل اذنه نا اص كن ت 0 ولو ناذ الب كك 6

 م فينع راح /

 ءانغلا هماعف هاذا ل 0 عبط هنم هل روهظ داعم تك 20 ب د. 3 ولع دوسأ 2 ناك

 نب دمح كلدب ) انا اعأ 0 ا ةكيلدإالا قلو ةئءايص يفعربذ هدأ ه>رذو

 ناكوةحياد ىباب ينانك 1 لاق دوسالا ثعثع ىنثدح 0 ن نود. نع 03 سايعلا

 لاحم نيرهط ْىئَد كمال ما دع 201 ىدوت 5 ةحاد ايأ

 اذيشدال نب د يممصسلا نون: 75>::ج نيت ة وس
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 ريحاتالاو . تقلاو .نيلاو. ب هتلا يرد كدا ١
 روذ لك هيف ىتتأو #* هل لالقلا ىف ءاملا دربأ
 دق لدلاب كءع 00 نإ 0 لك لوط 3

 ره كل نهد الا 0-6 1110

 ريقلا ن 5 1 تقر كا ٠ ل و »+ 0 مالظلا نك

 ينءاكت اه هينلا 35 هو

00 

 2 ةقاخ ريغ يف ءاروح #* اهعقربو اهفخ اهدلح نم

 ل ةشدع يف نوز>.ٌُةلاامورورسلاىذتني لزي 1

 رييغلا بورق يمعأ 6 «* نأ قحو هروط ادع ىى

 روذ>دم للك نوص ف لعل »+ ةجحل رسم و هم رق 3 دع

 » 1 وهدم حاطنال دوعم *# قة يد نرآقب املع عل

 ريكاذملا خحشنأأ ند داإص # ليج هقورب يوي سلو

 ريراوقلا صودح ند 9 »+ ةح رسم هياع يو فكف

 رورطم د_4خ ايانملا ند #3 دب 1 4م لف

 ريعاسملا' ىف. راثلا "تهل ه5 ءانيط اق انوا تذل

 ريسعأ ريغ هئم يرقلا كا + ا او يدملا هتقزهو

 ريئاثسا 1 هريسصص نو ردق عر كعل هلاتغاو

 ريكح) رحدز مل نابرغلا ل الح ءادملا 0 اداو

 زك لاا مثيب ءاطعأ تاواكلا نا

 ريفا ىف يف اهحالس ©. .ةرسن اكو ا راك 0

 ريمأز م ىلا راقتفا الب »2 أسمع هولش لوح تامد دق

 رد توملا ةيدمل » يت>رسمترسك ذا قذ شاكاي
 رمادي هلها ىلع ىلا * 2 ه2 محم ع :لاوام اظ تدغل

 « روجأج اهجل همسق يف * اهحاص نظأم ةيحنأ
 ساط رق ثان هندحم ت تح تدجوف اوي ليم ثلا يبأ ىلع ت ان لاقىنابيشلا ىلع نب نسحلا ( ىنربخأ)

 ساط رق ثاثلا كلذ ىتري هسفنا يندشنأف يفءاح مايأ دغإ ناك املف يب مل و هنم هتقرسف

 . كلو 0 يمشأ مقسو * ليوط نزحو ي رمت ركف
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 قضت لى[١آ1شسا222222 ل ل ا ا ااا ا اذ 1 1

 نونا ادا نمو عك دا ةيراعا ءدع
 نورت ليلك أاه * الومسأر يف اهو

 نيكم نك يف لمن
 : نينبلا مأ ولو يودع لا سال

 لالا وبا نك لاق يوحللا ةريره وبأ قدح لاق ب ءطلا نب دمحأ ينئدح كانا ضد )

 || ىعاح غدص تاك

 010 هب رس ناك هل ليدتف لع امون :تلقاف ةيتنو ها لق ضال عك" 0 دق ىمحربلا

 نك ادلف هشارفو ةيتكو هبايث ىلع تيولا يضناو هرييكذ ةحلقتف تال ةروراقو جارسو هيدي

 هحارس يثرب لاقو يحضالا/ليق شكلا حمذ كلذ
 رونلاو .ءايدضلا دومح تناك #  ةجرسسم دقفل يبا نيعاب
 روجمذ بوثليللا سدنح نم *  ينسلا مالظلا ام اذا تناك

 « رحادلا لبالا نعراقش © ةطاغ اها ريح تقشا
 ري واضاف ندا ةروصم ف يعد نيس نانا 0
 روفه ١نرف نهدلا لق نم هل ااط مسا ةعدب انقذ

 ردتاكلا كسل تدرو نإ 3 تال فنك ساكعل

 رساعألا لعد دع 5587 كرت هدف لونا نأ
 * 07 ريكسالب ةزلادلا بشن م #* هرسساب نامزاا تيار 5 نم

 ردكم موفد لقي ل #* وفط "نافرلا جلا 3
 رياتدلاب دولا دب كنع # تلخيام تيدف ول ترسم

 +2 11 داعب !سالا يكل + هر دهام كنف اان نسل

 روش هاهاملط تلح ظن ل يت>رسم

 * ان كيدي ىلع لازنغ كو
 ريجايدلا هما قا ناي هدخك ا ىلا كد ميدنلام اذا يل نم

 ريما وطلاب هيصخ قد نك

 #  رردقت ريغب اذه قاعي * اذو كاذ سورب اذه ماقو

 ريبلا ىف ءاشرلا الا عمست * اه مالظلا ىف موقلا جودزاو

 ريهطت ريغب ةالص الإ * ممتولخ دنعنولصي اف :

 * رونو خطمىلا تي ااوكئايضنم رادلا تشحوا

 سلاح اف نيقاورلا ىلا

 ريمت ١ نيع. .غمدلاب كيلع * ذا كاع نيزح يباق
 وج هن 0 تدع ف كب رو 3 لاق ٠

 رودلايف اال ها بأ « دقف نام زلا كب ىدوأ ناك نا

 ريمسفسب كارلا د و # اه>طاننرقجهاواهرك ذعد

 رب ليلاس اه تي كاف تل نشأ ينأ يثيدح 38



 مة

 لاقف اهنذ نت ومف اديدش اج ابحت نو ءادو
 0 وبلا يف مو © قلداح ماللل لوا تدع ١

 جسااكءاجرالا تاقرتفم * ررغ نعولسلا فك كو

 ٍِه ل م اهرايدا قرخم د جيس تا الا لل ا
 جر ذم ناحالو يريغ * مهب اءاسم هلأ تدضعال

 جهمم ريغ ضيبلاب ت تكا #

 لاق ريرضلا يودحالا يرصبلا 00 ينأدح لاق ىنطلا نب دحأ ىنادح لاق ىمهع ( ينثدح)

 اموباهب ثسعف رعشلا] وش ”تناكوءاس ئاهل لاشي ود: مشاه ةنق ثياعل يجرب مالا لبشا 2 3

 ةقزر ملل تثع قل: كنم رشا هلاو انا كلذ وش ىأبا يرجش تيا هل تلاقف اهضغأ يت َجح طرفاف
 لاقو اه ءاع ليقاف كحضنأ

 # اذ اهتم "سلف * انيلعدط رئادق ءانسح

 ام 0 ايهط 6 انلع اعز ادعأب تحلل

 ونا ىثدخ بيطلا نب 5 لاق (يمع لاق) هباوج نع تكسماو اهبلع كلذ نان يد تال

 جج ميم داوسإب ينناف

 رضحام افهفاساغ اهالوم ناكهننعب موب يف هروز 2 ع 00 لشلا وبا ىنثدح لل اذه ةريم

 رطملا مذأ تلقف لاقدعوملاب ءافولا نماهعّم رطم ءاح مولا كلذ
 رطملا اهب نورقم ا نإ *# اههح ول ضرعتال ديعأوملاعد

 8 ل هلام # تدم دقدايعالاوديعاوملا نإ

 رقالو نمش الو ,ديذم ود ده تلمع كرك ذا اإلا
 رك ذلا حافلا كاذفتيس نإو * ةقرابو ءون هل صوخشلا يفو

 رحساهبنورقمك شال ث غلاف # ةيئئم وعدن ناب تمم* نإو

 هللا مالغ ناقاخ نب ىحي نب للا ديسعل ناك لاق ىهاط يبأ ن دحأ ينادح لاق يمت ( دخل ١

 دسعىلا ءاكشف مسن اه ريا اهابإ 0 ىمجريلا ليشلا وبا ناك ةحاح ءاضَشب هللا ديبع 0 | معسل

 اما وحب لب هلاونأ لاَمُف هيدي نكد اهانقف ا هل امالغ هللا دم ..عرمأف هللا

 هريزب>و باك نم تقاخ * رو آول لق

 هرومخمو رومخم حاس يف + اهحافع اد ا رهدذد تدعر

 هروهشم قسفلاب ةناز * اهغدص نمكسارادب قح
 هرونلا برش نا ىرتالو « تيئحا اذا ءاملا برش ال

 هووصقم لوح انيزارد هل اس|لوح فلا ا
 نب دم رشاعي ليشلا وبأ ناك لاق هيورهم نبا ينثدح لاق قارولا نيسحلا نب ىسع ( انثدح )

 هيف للشلا وبأ لاقف هيلع ءركنأ ءيثبب ارجاهم مث شيقند نب دامخ
 نودي تسلا دنع # كايا ) كاقعب نال

 "رجح و ا ا رس س7 و رم اب جوس هع هيمن مع مو سب مج دس د - مصرع ديد هدو تعدد ع م تصمم هن هع رج
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 1 نبا انثدحلاق نسحلا (ينأد> )مهرد ل1 ينم ل نيبو هماخلو هحرس ةباد ع

 ا ىلإ فاتحا تنك لاق ىعاشلا.لبشلا وبا ىنثدح لاق ينامشلا نحلا نب ىلع ىنثدح لاق

 لبسملايبال ًانيب اهتدشنأ مث اهلا تثدحتق اههادحإ تينأف رعشلا نالوقت اتناك نيساخنلا يراوج نه
 مه هتعملا يف يدوملا نب روصنم ىعاش

 اع لا وا رخو ك5 ديلا رانم مامالا ماقأ

 تلاقف يزيجأ اهل تلق مث

 هيروءساهالعباش * هييالج كللملايناك

 تاقف لبشلا ! انآ ان نيأ نم تلاقف م ىلإ تييهف اهدضا تجحرخو اناك أف ماعطب تعد 5

 تلاق مل 3 ام أدبأ تكفا ايا 126 تدهور 2 كنأ تملع دق َكلاق ةبالق دنع نم

 0 تلك رات أ فرست كعدت أل كلت نإ ملغ اك يف ىل ةلمح ال هنا معاف ماما

 م 0 نب راد ام ىنوريخاف تلاق مث ثيدحلا ف انذخأو هن رض اف عن تاق تارسشلا قل لوف

 تاق رانا ةيرومس ىلإ جاتحي هبب تداح ىذلا اذه اا ايو درلات 2 2 كك ا هذه تلاقف

 هيراو اهدانز تدضأو #١ ًارششيتسم نيدلاهب ي مخأو

 (انريخأ )رعأ للاو ك كاصع لها قاوق كر هش ىف هللاو تناو اه 0 م ساو تنأ تلق

 ةسفنل ليشلا 0 0 لاق هيو رهم نبا اسدح لاق نسحلا

 ليكلا ل ركع ا نيأر

 ليخلا ا اذان نك دقو نض سمأف ظ

 لحتلانيعالاب يوك -# |١ نمق رف نيعاست ظ
 يد لا لوف نك هقرس اذهو لاق |

 رضاولا دودخلاب ينعنض ترو 1 قد حال بيشلايفا وغلا نبأر

 رجاحلاب يوكلا نمق رف نيعس © ينزغمس وا" قال | ل1 ناد
 و راحل جرفلا ْن متاح ناك لاق ليشلا 0 ينئدح لاق هيورهم نإ ينثدح لاق نسحلا ( ىنثدح )

 ةكاح مههاوفا يف ىتبت داكبال قبب لهاو يباناك اذكهو منها اناو ىلكلاوبا لاق منه نك نوطدو
 مدمملا نب دار« اوبا لاقف

 لغلااطخ نماسح قدا #* ةنطف هلي يف متاخل

 لك الانمنماىفراصف * هلآفضناّمطا لمح دق
 لشلا وا مصعلك أ * ةعيض 'يرها زي> ىلع سدل

 لطم .هنس نم مث.ىلا # هفك هلم ام ردقام

 اس بما

 لخبلا متاح اذهو ىغ» »2# , ىطوخبا دولا متاخ

 ةيراح ىمجربلا لشلا ينال تناك لاق ءاثيعلا ونا ينندح لاق نايزرملا 0 ا 0 ل ) دز (
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 | كمأ رظب هللا كضعا يش يف ل ا ا يذ يا لمعلا ينال تاقف الخؤذ تدقف

 دنع ًاريثك لبشلا ابا ىرا تنك لاق نارزبإلا ْنِب نانزرملا نب دمع نع يمع ( ينرب>ا ) كتضهبو

 كضارطو كرذاون: ضع اهةدح امون يبا هل لاقف هرداونب يلكشلا كحضا رضح اذا ناكو يبا

 ١ ةمنق ت -:اكوتدلوو تامحف يناريح ضع ةيدئس ةيراح ىلز 3 نا يرومأ فئارظ نم من لاق

 هل تاقف ارائيد نوح ىل ليقف هب تمواسف ينبا هللاو يبصلا تبالي لاَقف ارانيد نيرسشع ةيراخلا |

 نعتكسمأو نينمثلانبب ىلضفلا رو اراثرد دهر اهيرتشاف ىلبح يهو ريخلا ينريخم تنك كليو

 لاء رح ١ انبا هلتدلوف ايناث امابحأ مث اودار 015 موقلا نم هتيرتشا يتح يبصلاب ةمواسملا

 ىلع لقا ولزلا هلا بحت اال - اان لاقف هذه لح نأ ىلع كل ام هللا ةئمل كاع هلتاقفهعاسا نأ

 لحتت ةماراا ىااي هل تلف هلحشمو كردلا ىف لأب ريك خش لوقيو ين مهحمي يدنع ةعاج

 (ةانلاقار ولا دو#تو انا تاخد لاق طا 'يذ ياو هل تاقودنم انكح ف لزتلا نك جرو انَز جا
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 ةهتمانبلا جرخ افريحباا اهحضنا دق رع تاب ارم هانظنا' اع اكيءابنمانبلا جرش ازا دا
 تما تيار كحنو دوم ىل لاقف ل |ب رش لحتساال .لاق امم: برشا هل تيلقف ابرشو ان اند

 أدبا حلقتال هللاو لخا هل تلقفنوءاسم نيو اهبرسشنو رخلا برش نم جرح ىدوهيهيق نام

 ا هتحاو ا نعأاو هتلب انك لدللايف انقو 0 يت> انبرش 9 اب هللا اش 1

 تعق و لاق يدنكلا دن# نب نوعان ريخا لاق اوكا 4 نب دم (ىنريخا)اقرصناو هلذس تاراقن

 لاقفهاحبف اهذدقي ماق ةحاح ىدهملا ن مه هاربا نب هللا ةبه ىلا ىحربلا ليشلا ىنآلا

 مسمع دصشل مصل يمس سسسسسسسيتلللمل
 تكلا 0 0 :ةأنم/و نإ هيقرلا هه قاد ا

 هنأ ا ىذا هنم ةيوخكل نإ 53 0 هرداب 13

 هيهىذه مئاهيفدزب 1 #»* : جرفلاي وتلازاك هتيل

 نب مساقلا ينثدحلاق ىلوصلا (ىنثدح) هما ىلع ابلاغ ناكو اردب ىمسإ ناك هللا ةبط امالغ ينعي

 لوي ًاشناف بتكي سايعلا نب مهاربا ليشلا وبا يار لاق لاق ليعمسا

 بتكلاىفمالقالابردلامظنيو * هقطنم روثثملا ؤاؤالا مظنب

 ساجم ترضح لاق ىجرباا ليشلا وبا ينئثدح لاق هيورهم نبا انثدح لاق ىلع نب نسحلا (انثدح) |

 دويللب سانلا مسوق كماربا 7 ذ ىردف الضفم ىلعو انس# ىلا ناكو ناقاخ نب ى نب هللا دنع ؤ

 ريزولااهياهللا ديبعا تلقف ساحللا طسو يف تءقف اورثك اف مهمتالصو مهزئاوجو مهمرك يف اولاقو

 ١ هتلعح امناو ىلع هدر نا ا ردشال رغش يا ف ةيولكأ 06 نطخلا اذه ّى 200 دق يلا

 تاقفهتلق دق باوص برف لق لاق اهداشتا :يف ريزولا نذآنف ققبيو رودي ارع

 دلاخنب ىو لضف نم مرك او * اددوس لْضفا هللا دب بعيار

 دعاسمربغ نهذلا واذ داحدقو © دعاس نامزلاو اوداج كناوأ

 كتيباحام هللاو تلقف اذه لك الو.ل.ثلا ابأ تطرفأ لاقو هيف رورسلاروظو هللا ديبع هجو للف

 علخلا ىلعو الا هسا نم ت>رذ اق هظب رقتو هفصو يف موقلا يندناو اقح الاتلق الو ريزولا اها



00 

 تا اف نام وسدم كلام و # كلام فك هب تداح يذلا ت

 1 ا ل ا سا يف ةمايقلا موب ىلا 1

 انتملظ اذ_هاي هل لاقف رض> أ هراضحاب يما ةمعقرلا ارق اءلف زاوهالا ىلع ايف ذئمون كلام ناكو

 اذاف امح:فف اهحّفا لامتف مهرد لامع ينتاصوف مهرد كولا كاع تردق دق لاقف انيلع تيدتعاو

 ينتدصقوتيقبام ًادبا بكام لك ىدنع نكلو كاتلقأ دق لاق ريمالا اهيأ ينلقأ لاقف رانيذ ةثام اهف

 يناريج ىف ناك يمحربلا ليشلا وبا ىل لاق لاق هيوروم نبا انثدح لاق ىلع نب نسحلا ( انثدح )

 تاقف هتنثرذ تاو قمحا بياط

 فورذ هيتلقم قوف فكاو * عمدب ضيرملا لوب هاكب دق

 فروللا حوت نحو هيلع رت ,راوقلا نهبويج تقش مث

 فوقسلا دانك انؤارط نص © ارقالاو ريتش راخلا دانك

 يع اك

 فا.حعس لقعو هام تاو تل اعاقر ف وذص 0 ىف طا

 فيعضلاب تركن فذ مديصأ # احناف يوقلا م

 | ناك ةريسه نيديزب نب دلاخ نا: لاق ليدل انثدح لاق ةيورهم نإ انثدح لاق نسحلا (انثدح)

 دك اق كف طاطا كاف ةينغم ءارفص ةيراح هل تناكو اناشغي ناكف ذيدالا ب رشي

 هيف تلقف قثنا دق هصيق اذاف آذس ىف 00 اموب اهالوم ماقف قامشيو ارك اد كنعا

 لوءفمونالعفبابيف رعشلاب # اها داحو هوي بهل هل تلاق

 ليوا رسلالاحام يرعشتيلف © هبنامزلاي دو ادقف صيمقلا امأ

 : لاق فسوب نب 0 مهلا انآ رعشلا غاف

 ليا ل يب هيل ارط يح ف ةحلاص ريغ لاج ليوا
 ليلاحالا بيزاي« اهيف ليست # ةعساو ءاروق ةرفح هتحمو

 هيأ تلقف عاقيالا يناهريغو ناديعلا توص ىلع طرضت ةطارض اذه دلاخ مأ تناكو لبثلا وبأ لاق
 السو هتعطق ام اذا ىف * ةتا>تمدعال نه يحايف

 قرحلا زود

 الزغلا ىهتشاو يوهاتلزام * . ىف تنكو ةرم هتمدان

 لع 1 الق يف ثبعي # كيسا اشاما اه اذإ ييَح

 ةامرلا وكر اهجارشأ اهلل كر دق ل ةرس قاكنا
 العلا ينموسي نمىلا عمسا ** ينحراطي اهتسا لزي ملف

 كل اراع تدبا رعشللا ىلا ضىعامل لاق ليششلا ا لاقهنو رم نبا انثدح لاق نسحلا ( ىنثدح )

 الو رعشلا لها نم نكي مل الجر ناهل تاقف يفزاملا هنا لاق هنظا نشلا ثيدح ذئءوي اناو ايوح

 0 هناه لاق. قطا َقَ> هرهظي نأ رف نهشلا نم يشب هردص شاح دق ةباقيإا لس

 ذاع رثعأو انراض هنرضنأ نإ نم ا

 اذهل كك املا هد رغب ضاعلا ند لاَقف هايأ هندشتاف ادم لوق وه اا د نسل 0 تل دق

ْ 
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 شاف كمر: ةيكت نمأ ىلا ا
 ضاق ملاظلاو مول #ظملا فصتأي يتف

 لمر ريثكل هِيفو يطسول ١ لأقل فحم قولا يللا لاو ىجربلا لبشلا ينال رعشلا

 لمر فيفخ نائيلو

 مد هبسنو ليشلا يبأ راج 0

 نسحلا كلذ ىنربخاةرصبلاب بدأتو ًاشنو ةفوكلا هدلوم مجاربلانب بهونب مضاع همسا ل.ثلاوبأ
 هحدمو ل اكوتملا مايإ يفيار نم رسيلا مدقو ينارعالا نسا نب ىلعنع هيوروم نبانع ىلع نبا

 انو ىرااق هب رصخو همدخو ثحلا ءراثا لكوملا دع شف انام وعلا شك اذا ١0

 هلوقب هحدم الهنا هما نع ناوريقلازب ناز رملا ندم نع يم يل 5

 لاما لوقكرتاو * ليقم ريخلاف ىلقا

 لكوتملاه>و ترص # | اذا حجنلاب قو

 لدعيو كيف يت * اظان فصني كللم

 لمؤملاءوجري كوم * لاو ةياغلا ودي
 5 0 ءانغاا * مهرد قبلا نيثالثب فرصناف اب نيثالث تناكو تدب لكل مهرذ كلا سعأ

 نب دحأ نع ينبدملا 9 يبأ نع نع نبق فرخأو )1 رضا لهو يملا دمحال تاربآلا

 وهو ىلا للشلا ىنال هرعش انوص لكوتملا تينغ لاق جملا
 للطلل قو يعدو * لبقم 0 يبقا

 لاَقف حتفلا هع لايق ةدينهلا كغاس نأ هللأ لاس ىد.سأي تاقف مهرد لا نرسم هل صحف

 تايزلا رع 2 نومه ل ىلع ب نسما هيندحو ىرخذا 0 5 رمدنعد يف سعأف 0 ةهلأَم ىنعل

 للا وا ينثدح لاق هب ورهم نا اكادحبا لآ يلع نب نسحلا ) ينادح هيد ىكملا ن دعا نع

 لئلا وهو سعاشبلا بهو نب مصاع

 للملا لوق يعدو * ٠لبقم ريخلاف ىلقا
 اهلا تعد ةوعد ىلإ 56 ىنايت تسلو نكرم امون :تاجاف 17 اهءسإ ةيراح ىل تناك لاق ٌْ

 تاقو تقف انأ يتوعد ىف موبلا أ تلاقف |

 0 بشل ىوطاو * 1. ةوعد يق نأ

 ريم ولد 4ه_يجيدحو »+ لأ نغ نع ي ربص 7

 اذه ىل لوشو يرشت ىلإ تماق يناثلا تنبلا امتدشن | اءلف ترسو تكحض لوالا تعمس اماف

 نبا( رك دو:) لع ىلتغقحت ىنرشل هلا معي تلازاف لوضفلا الواكلامل ولدهيف ىذلا ريخالا تييلا |
 فىلأ همم ردوو بع < حدي قوط لك كلام لشلا 5 حدم لاو هندح ئدسالار غالا أ نأ وعملا

 0 أعم 251 اهدرف مهارد امظف رايد ةبام امف ةموتخم ةرص هللا ثعبف نها ٌْ

 ( قص علل دن لالا هش 6)



 ةيدف

 سا عماج نبا ا هاينغ لاذ ديقعو قراخم ينع هذخأ دقو اهيدق هيورأ انأ ت تاق اذه

 ع اضاف دحا ٌاعماج نباديلا 0 ةيضاملا هتليا يف ا اناث قالظلاب تفاح مهيدي نيب

 هنع هتقدصو ريحا نع كلذ دعب ياانس متهموي هي هش هب ثيعلايف قيشرلا د>و قدصانا ىف دعلإ ةبزدغق

 ةريسإ ةعنص فرالو دامح لاق فرلا منال هف 1و 1 ىد لكل لوشو كدضإ له كرلأ نعؤ

 يناثلا نفر 2 م ةديح

 يي

 تييزيرت وح

 فدي فداه اذا نيفسااموع + نفخ نهريس نائظلا نأ

 ف اهعاط بركس 0 3 اطو © نا كي 30-_- عد ترض

 فدراف فادرلا م اذاىعدأ 2 اهرل بورا يف 6 3

 فخ رق نشطيدب نايات او * اذهشم ديشاو تاراغ ريثاف

 ةشرطلا هده ِق هةةءيص روهشيم نهو لاق

 00 وص

 اما 5 ندواش دامب نم ملذعت !اوأ »+ ةشاب عارجأ ب يف ه«نغااش اذا

 كد نك لوكادز طالو #: ة كح سبلو ا

 اههطت يعدل هل ىغم ١, فظل د ىدتغل 0 خر : ىلع يب

 العر وأ اقز نا هلع ىكمو 2 اهدار نال اا أ هئم لماو 1

 ةهرطلا هذهيف هتعنص نمو

 تس ويح
 مالسسلاب هللا | مايح * مايخلا 3 ايران
 مالكلاىوس الانت ملو * يل أ نأ ير
 ماضتعأ يذلا ةعاطب * مامأ نم نوره كروب

 ماما الو لدعل تسيل # يفرق لالا يذ لاهل
 ةَقي رطلا هده ْق هلو

 هس وص
 ساوسوبيد>وادر مامتبو د يأ ريف بي شلاح الافق بيم .لاناب

 قسائلابو..انندلاب . ميتا "نم © 0 هللا كتدق تعفل اذاه
 ساكلا ةذل كلع يداؤف د داش * ندعش نع 0000 * يي ناكول

 بسس و

 سام ظوعأب يف كنساق ١ ير مير يبأب

 ضايطالا سلع نا كح نأ يقبع ىمحو
 فايا قلما نك اطاسا كنهر لك



 (1ؤ4)

 لخاا ىأ ةلاكؤ ًافظغ د « اند هنف يلق 0 يب> انب مهب

 كذلا ن 56 رد كانوا »+ ةوء.ص تدز 1 ا 1

 1 هنااا نطفوفرلا د# هيلع ت زدفف لجأو ءاشام هيف نسحاف

 ,ديقعوةيولعو قراخمىلإ تان و ينءاحو قرا ب .زدعو ةالصال تق مت انالث 3 نان سم يم .هداعتساو

 و 6 ةح دور لزب م هدد لزب مل هناك ه ادأو هداعاف توصلا ةداعا هنأت 30

 أ
7 

- 
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 نبيا ىلإ رظف هتدنغ ؟ قالا لبق هتف تادب ىلإ ودل: يمنا اع اف ساجما ىلإ تدع 6 مط رادو

 |6 نبالاقف ىدعساب مأ 1 توصلا اذه يورث تنك ا لاقف د.شرلا 7 لقأو هرظن اددحم عماج

 ا الإ 0 روح

 ا
 , نمش امؤ لعدق ةيوزلا ترص ن0 ل || ين. الإ هذخأ ام هللاو بذك عماج

 0 دي نوب ن ساحق عد ماح نبا يثوف قراخم مث ديقع مث ةيولع 0 تاقأو 0 90 دقو

 و |١ كلذ لق هلم عم ام لايل ثالث ذئم هعنص ندللا نأ ندع قالطبو هبانحب فاحو

 ع ف 0 يي لرش قدصلو كحضي ل ةقدصو 1 ّن ءينةدصأ ينان<+ لاف 5

 | ياش طاةباور 00 ءماح نال ة ةعم :دلاو رصنيلاب كد ليش فريةخ تودصلا اذه نأ »* فراا عماج

 يديد هفالخ هس 15 نع نع دب نإ دم ريا اذهب ىربخأ دقو ( جرفلا وبأ لاق ) هريغو

 ١ يق هلع تسل ةيق ةعوسم امل 200 ا و ءائغال هللا قاخ و فرلا 5 لاق هيف لاَقؤ ةباورلا

 ظ مَ ينغن*ناكف مضح اذا ءالب ىقدعم 7 تعا دقو او 8 توصلا مسحب اعاو ةفلك كلذ

 الإ وه م هدخاب كل ١1 ]دق لاس هآبأ هعنمو ل ادق هم 1 هيقلبي نأ قيدصوأ هل ودع هلاسفاتوص

 1 لك نم هيد#و 3 هرم "نا كف هلأس ن 5 م ىلع ةاقلاو 0 دق قى ةدحاو 70 4عمسإ نأ

 ناكهنكلو و عومسملا 1 نكي إد ةيرش ال 0 مح هدنع هوانغ ناكف هيلا لصت ةدئافو ةزاج

 ع مش ال ناك هلل ن فا نيب نم هصاخ م عناج ناب 00 ناكو 3 اع مهحءامأو ةردان سانلا ب بط

 : 2 عماج نإا ٍِق ناكو 6 د 71 ك4ههس ىغصاو هلع ةنيع خو اللا توصل هاف 0 نا

 ديشرلا ةرضخم اموب ينفذ دقرو رعب ةقعسإ لآ ىلع 4وم ردشإال ديدش

 «9 ' وص

 باتكلا اناا دقو باتك يف * بابرلا مالساا 'يرقتتلسرا

 باكرلا < لقيت تضع لع 8. زال كانرْزل اسرز وله بف

 باحح باحللان ود مكه ىل د نكل ترزدق -ابرلا ترو

 تاع ملا ىلع قد دود 0 يدو با اكنلا ا اا

 0 و اذاف ءالخلا ىلا زهغف فرلا ىلا ترظنو ءاشام هنف نسحأف لوالا ليقتلا ن ,هلعولا

 0 تأ ثالث ٍِِشس هدرؤ هاه تامة تاو لف لاقف يدا و يد * يأ هل د 00 يفءاح
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 رعبا عماج نا ُو اءيلع ه اةلأف امهم ءدو اماَعف اقر اًعو ًاديقعد اع َت ا يساخ ىلا تدعو

 توملاز 0 ودلا غاب ام مل اق دق ادينلا لاف هك ةبع [ لاا اءيملا 20 ىلا داع اء اف

 كلنا نم ديكرا يللاجب ءدييتوتس ا تامو .يلا ه زان ديغرلا هد هت ل ل |



 1. لو
 سس 6©““©#؟6؟6؟767677؟769؟؟7؟ 676666767 ت7 7 تبت ت66 ت0 600 22/2 يي ا مم م مم ا

 ايكوم قافعف ترق ريدولا إلوو همت ةراخ قرع فلا ناكو روصنلا دلو ضعب عم الاخ

 أ ملف ةيراملا هبلق لغشل باوهلا قدح اهنوب / هريخ نع 5000 هيلع تفةوف اهعم ةيراخلاو

 هل لاذ ليلخلا نب ىلع هياع لقأ تفرصنا

 لياخلا ىلإ ترظناذإف # اذن نمكفرطب بفقار
 2 رظنلاب كيامف »© مهظاحل تنمأ اذاف
 0 ع دنا نورعلا لل

 ليصاضفب عر نسق ,دش ب> ىلع اما

 أ بحصي ليلا نبا ىلع ناكلاق ةئين ليعمسا نب يسع انثدح. لاق ىعازخلا دقعنب مشاه ( ينربخأ )

 لدخلا نب لع هلل تكف ءامد انالعو هلصح ءاتعاو هيلا 1 هل ديو هع كلذ , هموي ىمشاطابلغتشي ال نأهلأ بيو هوعدي بابل نب هيلاو هيلابتكف .روصنملا نب رفح دلو ضب
 ِإ جوملاةشاشح بيذ تا رطل طا 7

 جعدلاو رتفلانيب كيما من وفجرحسو
 ٠ ْ جدلا اهةلخ نمالذ # ام "يش 0 1
 ىجهئمءاهصلاو ل * وذملا كت دةمرحو

 ٠ جدو نم بت نيحس# اكلا يف اهئييْاك
 9 نسل ةشاشب * ل مانالا جردن اول

 ص رعنم كلا ناكل # ب د

 قرا هيلا راصو

 7 رادع راجأ جس

 ً م ناكو هيلع بلغ بقل فرلاو اهيلاو دل 0 ولصق مك يب نوال معان دمج نه

 مهاكذأ اوهلع ادأ أو ءانعلل ًاذحأ هللا قاخ عرس | ةردانلا ح لم ةماصلا اص عومسملا ب .ط ايرا

 ةاعمح ناكو قرف هنع نجلا نم نيبو هب 0007 1 نال وأ نييص توصلا عمس اذ :

 تالصلاو دفرلا هل ناءاةكوهءامدشو هنم ناعفرب اناكف قحسا هنبآو يلدوملا مهاربأ ىلا: لبعو عماج

 الا ءةسيودحا ردا ماف ةرم د.شرلا ةرمضح دب رعف نكسب اك ةدن ع هيف تناكو ءافاخلا نم

 ةزرلاه>وءاكذ كلذب (ىنري>ا) نيمآلا ةفالخ يف وا هتفالخ. يف تام ه.سحاو هاسانمو هافحو هيلا

 قجسا نب دام انثدخ لاق ةضحجح رفعح نأ فر 0 1١ <للا_ىحم ني دعا نإ دم ن

 د.ثرلا ةريضح امو مما ينغ لاق 5

 كس وص

 لطلملابدعولا عب ريع ادع تود »* قو لعناج ىرجم ىلع روسو

 ك 1 يرخأل * 0 رخؤؤم لاصولا يف لحجر مد- 2م

 2121111111 ]ذك ذا ا ياا
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 3 :رهزلا 53

 قيدصيوكلا لياخلا نإ ىلع ناك لاق ديب نإ ده 0 شئفخالا ناماس نب يلع ( ادح )

 تيوقوةعفرو الام نا! دقو ةفوكلا ىلا داعو هلي َِوط هدم ةَغ باغو هريدو 0 نيققاهدلا نم

 هوحيم لاقف هيلع ماسإ م او ه.قلو هل نذأب ف 5 الا نب ىلع هءاحف مك يغب ند هنأ يعداف هلاوحأ

 حايصق ءوضذ يف ةلعش 8 * هنك يف ة

 ايرعلا ىعدي ج 2 ل »+ 0 ةماسأب 1 2600

 ايلط اذا 1 ك * اذه الو اذه الف

 اءدح هروطظ فق 17 #2 طوع داي »*

 انغسلا بهذي ماعط # نم كلخيل اما لاقذ

 احلا كراو انضو نب اعورب كال ديصو

 أم لاو نيريبتلاو 0س خر هل تشر

 »* ع 1 0

 ائيقاس هيلا ماقو *#

 نإ 1 ره 0 مافو

 وصيقلاو حيشلا مشب
 هفوصمم هقاعم »#

 الكمال ىلا
 ا هَ 0 8

 وقلابب اير ناكسل
 يمرر نقاد اما

 وقلا 2 هريوض نسلق

# 

 انسننإلا بح و: 5 »#

 ارش نه مه يلست *

 اسحب .:انل: نرضا از

 اندالا ىهبشي  اليروط ©

 ايش ايفاح افلح م *

 انزاطلاو قوتلايدباو *
 اسلاو < ربتلا دا »#

 اا دش نأ وحراو »# هيأ كانا تالدع>

 ليلخلا نب ىعل ًاعمحا يحي نب دححأو ديزي نب دم يندشنأو ناماس نب ىلع لاق

 لاق ىلمل تايب اناا هده | مهاربانب قحسا 09 فلعل

 رك ذلا اذه ىف

 نيحعم عضوم ىف تنكام » هلسأ نع 0 ز .ان

 نك موقلا ن* تزو ل ها

 نوئلاو بضلا نيب كارا

 ناريس و. ئ ريح حر ند
 ل راسب حيشلا ىلا لح

 نا اس دلا حاورا فاعب + روعص نعدز لمرل صوت د

 : نيللاو بادب ساو زاو نو ل معانلا نع ٍس

 ليلخلا 230 ىلع ناك لاق هسأ ن ع قحسا نبداح انندد>الاق 0 هظحح ) يفرش

 لل سم

 ن يناكلو يدجو نمفكلا

 »+ دش اقراص اوت ولف
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 لازنلا ثيل سرافلا كنمل *. دلاو هبجحنأ نم ريخ
 لالطاعولطيفودبيدعسلاو * ةنوعيم ءارغ هب تءاح

 لالج امهسو ريشابت امس * لئاو نمو نعم نم هياع

 لابآلا فورض ان ًامفاذم « ًادسس الهي هللاو
 لاونلاب هلاؤ- يف ضافو #« انزيم الع دق هارت يح

 لاوملاتحبلاطبالاعراقو * هرش ىكف ًارغث دسو

 لاثء نع مطاعف!يذتحيف « هؤابا كاذ انافكح 0

 هبورهم نبا: يف ”دح لاق رامع نب هللا دمع نب نا ) ع ( راخنو تنل : تدل لك نع هل صاف

 ىلع ليلخلا نب 0 لاق يراصنالا ورمع نبىلع نع ينابيشلامحنملا ينارعألا نيا *”ري> لاق

 اق يكو لاق نينموملاريمأاي هللاوال لاقاط كب رشو رخل كترقاعم 9 تنأ 0 هل 1 ى

 ٠ اراضفإكاذ نع ىرام # اتهعذلب ىف تعا 1

 ْ كالوق نبأ و

 ظ يحاوالاولذاوءلالوق عدو © ارسف اهبراش .تنكام اذإ

 كلذ دسب لئاقلا اناو يبابشيف هتلق "يش اذه لاق
 4 مامذلا عطقناو دهعلا ىف يفد * مالسلا حارلاو تاذالا ىلع

 ماسخلا جرذ هدمغ ن نم مك * هنم ت>رخ واصلا دهع يع

 مادملا الو تاياغلا 00 * ينم سيلف بيشملاىلع ترقو

 مالظلا حبصلا نع ىلو مك * ينع تائيقلاو وهللا ىلوو .

 ءادو وك :هدلا فرصل »يد ءرطشا طدلا
 ةديبع نب يلع نع نورحلا ب نسحلا نب دهم ينثدح لاق شفخالا ناماس نب ىلع ( ا (

 ظ كل له نءمدل لاق مل م هدشانو هدا دن نب نعم ىلاموب تاذ لياخلا نب يلعلخد لاق يناسشلا

 ْ' ديرأام يف :ةيقس نأ لاق بارسشلا يف كل له لاق م ” داكأف م اعطلاب اماف ريمالا طشن اذالاق 0 ف

 كيقسأ 5 ديرب يذلا تفىعدق لاق 3 ” كدضف هيفي ةحاحالف كبارش نم ينيقد ناو تلاع

 لوش | ًاعنأ انه تراطو 4عم رخام قب 2 بأ رش ىف 4م

 جارلاو لايادلا يررأيي يجايص | تمن أدق حاصابي

 حاوراو نايا ةأايح * ةقارقرب ماعلا تراددق

 حاجح> قالخالا باذوه #١ قاور يذدعغا لعيرن

 حاضطفب حارلا ىلع الو »* بجادجْوع شا دعفب سيل

 #«  حاشو جرا حرب * تلبقا ذا ساكلا هرسف

 حاضوأب ديلا دلدم #* قطرقي ع غم ىجسلا

 نو د دوووم د و ع وب جم ع دو ص ص ع يسع جو يووم هصوخسمبلا مح ص مومو ميو مي سدي - ومو ويسح _ : :



 : ( 6٠١ه

 كلذ ىف لاخلا نب ىلع لاقف هياع

 ههاركو ةرعسه و د ومالا تف: رمصتل احم

 د هب وأعم لامحدو د اد 0 بوقعيل تاد

 هيئاع قلاوي ىذاقلا 4# ةثخاع ن.اىلع تدعو

 هيصانلا موشن كاذك « كاع الف ةتلخذأ
 * شاول كنت ع دما تل دا
 ا 70 تنأو 5 د ومالا يف رظنب بوقعإ

 1 2 ئدح لق دمس يأ بل دب ندح ا 1 يم ( ينرخأ )

 و ْن 1 لوق تاق لاق اهراتخم ا ١ يح تور 0 0 1 عدلا

 نسي عال جايطا ىغَدلو »+ معرس ىلع نك 2

 ىرخا ةروك كلوا ىد هامل 00 ىلع ءادغ تدب ندع 30 روذردلا ل او دقو 0 لاقف

 لوّش يذلا لوق تاقف

 ربخلملا حبلا | ا ا ا م6 ربخ نيخ | ريح رطانم تدق

 لوقتاقف يرخا ةروك كديزا يت - اذه ىلع ةم ع يدش : آف ناذمه كت آو دق 552 -

 ربقلا ىلع لدريبقلا تاك بيطق *# هودع نع هربق اوفذيل اودارا

 ةروك كيلوا يت 3-0 طقلا اذه ىلع لزغ ند 00 قدشن ف دب وام كتيلو دوق 0 دوق لاف

 مول٠ ءافيلا لوط ىلع انالك * .انئيب ملعلا سراد ددو ىلاعت
 عجا كلذىنالوف زاوهالا روك نم سوسلا ترتخاف رتخاف كيلا رابخلا تامح.دقتنسحا دقلاقف
 نع دع د امدح لاق شفخالا نالت نب ىلع 'ينريخا) ىلها ضع سودا 2 تهحوو

 كلذ ىف لاقف هبا ابارش هاقسف ريشب ابا ينكي ناقهدب ةمالد وبا لزن لاق يزوتلا

 بارشا امقذام ةذل اطل « ةبرشحارلانم رشبوبا ىناقس

, 5 

 )ل ا وسلا سس

 باهشي اهواك يجاوت يف يعس #24 م,هالغ نا ريغ اهوذيط امو

 ىلع نب نسحلا (ينريخا) هللا هق ردا ديعلا هقرحا لاقف نيت ديلا ناذه ليلا نب ىلع ع ا

 ديز, نب ىلع نع يضلا نار ٠ع نب د# ىنثدح لاق هيو روم نب انثدح الاق دمحم نب نسما يح ءو

 مستف دراولا سرافلاب ةئنمتريمالا اهعا عمسأ لاق لءاللا نب ىلع ءانأف نا دي رم نت .ذيزؤيل كلوا لاق

 هدشناف تاه لاقو

 لامملا لهاو تايايزلا لها هللا قئاو نم سلا تان در
 كل د ا. ب



 نساج هموع باك رلا 5 * هل انجن رق ع ريخ ابي

 لاقو كحضف قيدنز هنإ هيف لاق ىذلا نط ؛ ىعانا لاق تنا نم هل لاقو ديشرلا امتسحتساف

 ْن نع هد دف رك او كلذ دعب هب صخو مهرد الا ةنمكإ ه4 نم أ تنا هل

 سودقلا دع نا طاسنخأ د دشرلا ناك لاق كلغ يد نب د لاق شئفخالا ناماس

 .ليلخلا نب ىلع هدشن اق رم ثلا يف .ساون نأ نذأت ا سخلا نب ىلع ناكو ةقدنزلا ىف 0  لعو

 »+ نَساَح همه ص ِ 5 3 هلجرأ ت ر>و ن ريخاي

 سربلا ملام راجتلا يط امرأ ىف سايل

 س.شلاةءاط كهجوب 00 م تعط ذا نس لا كلارا

 رس يداغلا كموب ىف * موك تيه ل

 . ىقام قوق حصتوي ىف *  مريدخا كفن نآلالادكاو

 م عما وحار
 سدللا ىلع امدح دادز

 ردا حم رودرا قلل
 مأ هب رل هيلع كلو ل

 سدقلا 0 فاعلا لها مههورا تب اط ةرنع 0

 سرح انكر ةهافسا نعءو مهاجم ترضتحا "اذا قططأ

 بره نه تا كذا
 رو كك 0

 لي. يف هللا ترذتسا ا

 اعردم#» كيلا تنصت 7
 عر نادم ند ين>اه نا

 لجحر ينناالإ كاذام

 ا نورقال سأاوا 1

 اهبئارع ىلع ريعلا عذر

 ممل نايتفلا دهاشاو

 بسبح ا_مافاح يف ءادلل

3 
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* 
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 نإ
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*« 
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 نمنلا ١ نمو يف درعش ناك دق

 قدا ىراف دسوأ َىَح

 سىنعلا ةل>ر- كو تمع

 سقنلك .نوالا مهب البل
 يدر دع لكوتلا نك

 ا
 نعل معاون نوبعلا ل-

 * ساخلاو بيحرتلاب ناشي

 سرولاك جزملا دنع ءأ رفص

 س رفلا فئه مث 00

 ندا ةماقأ مذا نانا د هب يف ماعب هللاو 3

 هلوقب ةبوت هل ليقيإال هنا يف هيلع جّتحاو سودقلا دبع نب طعاص لتقو دشرلا هقلطأف

 هسمرير' يفىراولإ يت نح # هقالخأ كرا عك ثلاو

 قئدح لاق عك و فاخ نبد يحز ادبأ اهنعل و الو.ةقدمالا كرتتال نأ. تمعز اها لاقو
 هعم هاضقتساف يدها ىلع لح كاف ةيالع نبايحدب ديزي نب ةيفاع ناك لاق برح نب ريهز نب 6

 اغْف هيلع ض 0 يدهملا ىلا شم كلذك هللا دع 5 عم اب وقعل ةضو 0 يدوملا 0

 ظل ا11اآذ #'ء اًهاحرا امهر
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 رم مكوس .رلا نكل ال لاق كلذ رتخم م وألاق كلاخ تن راد نه اولاقف اذهام لاَقف ه ا

 قلو لك نار ىلع مقأ هل لاثو يلصوملا ب>اص ااص اعدو مدن مث اهقالاعإ تاختو هريغ ىدأف

 3 + قد و كلذ لعءفف هةقيع تاس“ 9 مو ياما قا طا م ند د الحر ءامدنلا ٠ نم يرضخ

 بايلا لعو كلذ يف و ري اف ىلإ مدخلا جرحو باونلا ن نأ لاق هنأ ما ق الط دقو الإ 5 ةنارسع

 .> ىلا رطخل هي>ر نيب حوري هلاسايطب عفاتم فقاو لجر
 اء اسم هللأ كمي ال م ىلع نب اهل املا كاوا نمد ىلياح

 هدسفشنو رعشلا 00 يفاعملا نالإةفاحمدب قرفلا اذ هل تلقفن ونلاا عتق ىللاقف ءاللاب اءاعبف ا

 هلاك قلته رسعلا ١ انآ رت لقف ءرتم لانا 0 نأ ىلا ةحاح هب سلو ةصقلا وه محل املمقلاق اكإو
 0 ٠ هايإ و ه>أ نءهيلا توين ةعاووه انافلاقال ت افدق رعت وأ لاق ةرامح 3 دوساللال تب و وه نحلف

 نرحل ند رعت 45 قع اذو #2 لوش وهوفرصن اوك. 1! زغللا نهج [لاقف هلمف ايفةفيلخلا ريح

 ىلع تلَذلا نب ريثك نب هللا دينغ نب دقع ناك لاق راكب نإ ريدب ز را امدح لاق ءالعلا ينأنب عر

 ْ ةرامتع نبدود الا لاقف ىلعن أ 0 ك.ع لزعو ةئيدملا يقفوا ءالوم ءاضقلاىلو 6 * ةنيدملاةطرش

 ناطحو يرش رم ترصف * ايضاق تكساف ايطرش كت وفح

 تايد اذو ثادحإ سضهدالو + تواش ع نم كاوزت يرا د

 ناقرو 6 كادش 2-00 ٠ عطقنمو #3 4 مساعقتم نااع.م انوع ىرأ

 »* 53 لكس #”* يار راو انف وفني رع 5

 تكس وص

 داق نم لخاد مهوأ * داغت نم. يضمدقر هدا له
 داو نطب يف ني تافتاه * تاون دق ةشيع ينترك ذأ
 داوقلا يقتنتم ف يوكل 8 اذا نراك ب ىلن

 يداعالان ويعرساميصن #* أدرذ تردوؤويبايح أنإب

 لب ن/ ورم ةياور ,نم رصالابل در نفد هيل و يقرلا 1ىكماقتلاو ليال ى لل ١

 ظ م: ليلا نب ىلع ايخأ 0

 ا ديغنطباص رشاعي ناكو نمحلا ابأ ىؤكيو ينايبثلا ةدئاز نب نةلىلوم ةفوكلا لهأ نملجروه
 ع ديم ( لاق ) ءرمأ فشكتا | ا قام اعاص عم دو ةقدب زااب 5 هقراش داكال سودقلا

 ملاظ ءالهقفارأ 1 سلا سرا :,عباطتلا : قب .دالز :نع رهزالا نب ينأد> حار ا نب دواد

 أ نسمح هحولا للدح وهو فاظن باس ةياعو اصعد ىلع 21 0 نب ىلع هيلع لذ دو

 ترار نافاملةرانع نيحا انآ «:مْؤملا ريهأ اي هل لاقف هّدضق 1 أ ها راءاف ةصق هدب يف بايثلا

 هتديضق هدشني عفدناف اهأرقا لاق تلسف اهتءارق يفىل نذأت نأ
 ل سس سلا ا 0 سل ا هيو جو 2 ل ا 2 2 سا سس لا اعوجاج يس احط جب ا وج ساي بس د جبس سمج

 ( ,رنشع قلاب ”يتافآلا ب 190]
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 ادوواحصت كاذب نم ريغ نإ يسم م تدب وادق نأ هللأ 1

 ادمتددزا وتم لالا كم #3 ودال ءافصلاب تن : (م

 لهر فم.فخ هل اعلا مح 5 يفو قدحسإ 1ك اها رو يف رسمت :ءلاب لدهر فشخ لدا 31 ءانغلا"

 لوا لش يد نا دعا هنالوا ىكملا ىحيل هفو نساحم ريغ سن وبل نك هيف نسوي تاتك يفو

 داوامالا ناكو لاو ىلذوةلاديلولا 0س ةرامعأ رععللا اذه يار معا نهو 354 لاق و نلا ( لاق (

 لئاقلا وهو ةئيدلل لاملا تدب يلو

 اع هللا دعمال مى لع * اءافق املا دعس نم ىلاخ

 اماعنق كاذ لبق لاون نم لهف © هتمزع قارفلا اذه اهل الوقو

 تاصلا نب تكن هللأ دع نإ د4 لوش يذلا وهو لاق

 ناطحق يرشا اريما ترصو #* اضاق تدعيم اف انط رش. كانا رككذ

 ناد اذو كثاادب ا عدل »# تواش نا 3 0

 ناطحق ىرشبا لاق امإو هى جوز 0 نالاانبع فوغ. نإ ورم يبان طع امناو لاق |

 ينادح لاقرامع نس هللأ ديمع نإ دمحأ ( ينربخا 0( شر ثررقل فلح 2 نم تاصلا نب نمت ن1

 00 هب هم ةدلوم ةبراح قدي يبا ناك لاق فا مك 6ع 0 لفوت ىف دَحاأ ىلفوتلا ناملس 0 لع

 لمحو ةئيدملا فرط يف لزذ مدق ع ١ اعلا ىلإ هسغ باغذ جم ةيراحال لاقيو ةئدملا لهأ نم

 ةالوع وه دإ يدع وهاثبت ميم ءاقل ن "هم هيلارحا 7 سلو هلز ف ديرب لقاو نيلامح ىلع هعاتم ٌْ

 ابتدصاَى وأ ةييصملا هذه ام زود>علل لاقف هتلءاسو اهل ءاسف ناعمدن اهأنبعو اهمعراق ىلع ةئاق ميم ٌْ

 ىلع وهو 1 هلا لعاب 0 لدحر ند تلاق امعب نمو لاق 2 0 الا يشب بصأ مل تلاق |

 لاقاهقا رف ل>١ نم با انأو كلذ لجأ نه ىكد ىهف اهلها تعدو يح اهب تيهذ امإو جورخلا |

 فرصنأو ا قد يهب ةشع لفقر 6 ارتاح ادياتم د : جر ةعاس بلا من تلاق جر ةعاس ||

 اهلوا يتلا هن دق كاقو

 املعتف كاذ لبق لاون نم لوف * هتمنعقارفلا اذهاهلالوقو
 هريذ يف راح نبالاق اذكه اسايز ءانغنيتشلا نيذهيف زاحملا خامل نع دقو ةليوط يو لاق

 لاق, دعس ينأ نب هللا ديع انثدح لاق هيورو* نبكي 100 لاق فافخلا لع نب نسما ( ينربخأ )

 قسوم نارزتلا تام لاق تاولا دمحم + لأ” دبع نع يماعلا كالام ن 0 ساعلا وبأ ينأدح

 امفز ردت ةمقر امو ةيلاتدتك مه , اهعفدو كلذ اهدعوف ن نعلا 0 هلاخ ىلوي نأ يداها ظ

 نءلا هك 0 لع ياقم و هتنبأ قالطو نعلا نيب هيريخ ١ لوش اهلوسزب !مملا هحوف ءرمأ

 لاقف هيلا جرخ من رشي اهنيخ اف لاق.ام هنع مهن نكي ملو املا لوسرلا لخدف هتاف ندا[

 حايصلا عش راف كلذب هملعاف لؤسرلا لذدو نععلا هالوو هتنبا قاطو بضغف ,نقلا ةبالو كل لوش 0

 ٍآ م
ٍ 

 ظ
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 نبا مكحلا رد هلل لاقف انياع ىلقأ مث اهراط>ا ىثيرق ىلع ددرا مهالا:كوقلا اذه عضوم اذهو)

 ' لوش ثيحرباقا
 الاعفلا ذب يذلا مهاءفب © اشيرق هبثيمل يشرقلا اذإ

 الاح هنم ننح (ماوقالا يدل © ليمح قاخ هل يزحف 1

 ثق ةوعسم انثدح لاقىزتعلا للع نب نسحلا انثدح لاق يذدن كلا نيسان ب دمحم ( 2 (

 هب كحدم ناك ام. تعمس دق هل لاقف هاغ ىقرلأ ةعسر 5 دن ثلا ىلا دمحم نب سانعلا اكش لاق

 لاق ث.>ريتق نبارد هللو هب كاملظ هند>و اه كلذ دعب كمذ يف لاقامو هانإ كباون تفىعو

 لطابلابو قالا هوءذ * همذ يلا سانلا اعد نمو ظ
 نادم ( فر 3 ) احمرصت الو اضي رعت كهذل دوءعال ناب ترمأو هنم' كاضرع تءرتشا دقق دعوا

 هونافريتق نبأ ضر لاق مالس نب دمع انثدح لاق همي يبأ َن دهجح] انثدح لاق يدب زملا سايعلا

 هف لاقف هيلع تنل سيصل

 باصخ 1 * ىلهال تلق دقلو

 تديطل يف يذلل * تي

 يبىذلا لذ هدب نم # يناد فرعي .اعإ

 هؤامراصاذإ هال ءدِه َتحاص نأ 10 لاح معز لاقف هكاك كر ظاف هضرع املاع بيصخ ناكو لاق

 دولا اذه ىفديلا ينجو ًاهتطخح يلإ تتكاملاقف أله>أ اعز سونلاج نا هل.نيقف شعب مل انك

 «٠ وص : هتلع نه تامو لاق

 اعيىمم هللا دعي ال ميض ىلع # املف املا دعس نم قيلخ

 املعتف كاذ لءةلاون نملهف * هتمزعقارفلا اذهاول الوقو

 يطسولاب ليقن ىناث ناحدل ءانغلاو يلفوالا 0 نب دوكذللا وقل

 6-3 ةيسسلو ذولا و ل 0

 نراخت ني دوسالا هيع 'نع راكب تن ونيولانع قسوطلاو ءالملا ان يسرتلا ا 20
 3 نب هيلع تلك ن يكن نب قائم دبع نب لقوت 3 فدعا رايخا نب ىدع نب دياولا

 | ّى , ددح و هم ن 6ع و اند. ساهل 1 ”دحامف(ريبزلا لاق ( عل عاش دوسالاناكو بلاغ 2 يؤ

 لوش يذلا وهو [سعاش ةرامع نب ةودالا وأ نفو ا ديلولا نب ةرامت ناك لاق يم

 سس وص

 أد ردعم ده ما الالدا © ادص .نيدلل دنصتا ده كلت

 ادمجو ازرار ض نق تدأ رأذأ« ”يداَوُق حوزرق هب: اكشا أ

 الح واماظعقلأام ترمص #2 يت دج ولا ينفش و يناربدق
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 :نمخال ةربظأو هعلجس عقرو هيوتشدل 0 ناكو يب قع رب ن مكحلا كحد لاق 0 ْ

 00 كبلق ىف اعاهف 2 يللا كنا ىدشنأ .لاقمت ورا و 1

 يرد يف كر. تنص > دّقل ميظع * هناف كم قا يف يذلا ق>

 يرد يحرم ءامعاسرملا ا هواعرولا ما ءاقفا و و
 ىرض يغلب تاو دي هئم اع *« ةنظا ىفإ عمدلا بوبذ ىل بهذ

 يرسل ع ودكم رارسا ىلع درت * يرئايخ لذ يعفن ىغتب وأو

 ىمع ين ري>ا لاق يديزملا (ينربخا) مالغ اناو ذئموب اهتظفحو تلعفف اهظفحاو اهنتك |ىنباي يللاقف |

 | يندشنا لاق مالس نب د# نع يربذقلا نع يركسعلا سابع نبا نع دمح!هب يتزي>او مالس نبا نع

 .: هلوق هسفنا ريق نبا

 لاخلا نءلاح ىفكتت> تنكنا #* ادبا ىدلكلو مث ينم 0

 يلا ىلع هنم ةرط> ترجح الو * مكتنار> هنميذلا تمريحا الو

 يهاك كدنع نأ كت مل ناو كاذك يدنع يه لاقف نيعلا ىف تغلاب دقل اذهاي كدحضا اناو تلقف لاق ||

 ءانغ 6 لو يذلا وعر د لاق ( ىديزيلا لاق ) يدنء |'

 هد اذ نإوول تنك هاط لاه اه ابق
 دات ول كف ىف ناك د اهات 00

 الدب ا دل ل 0 56 َّق تنعاوإ 1

 مهاربا ىل لاق لاق هيورهم نبا ينئدح كافي رع نب نينا ير ر راصقلا نبال ن نه هيفا ا

 لوش ىذلافرعتأ ريدملا نس 1

 لهاا يسند ندهفردت# .ا1يذ نعرسال تنك ١

 لئاقلا حت نيسحتل كف“ *. اتصنم انطف يتوكس نخاف

 ل ا راجعت هن 7 0 + اهاهأ كل وما 2

 ٍط .لظا_لابو قحاب هومذد 6 0 ىلإ ىااناا اعد نهو

 لوق نم هقرس هناف اهلةيلف امهم ءاش نم هل تلقف رينق نبال الإ امدشناام لاقف يلاتءال هذه تاقف

 : 4ع 0 هللأ دنع نإ هللا دينعأ]

 يرش و حلب يي ل مكنع هنأ حو صا لانا نإو

 ١ ( د“ ىف ل ل 35 اينثد> لاق هيو روم نبا ان”دح لاق لعن. نسما ) ىنريخا 0 0

 هنت نتي ل ينل نا نو

 لحترلا هكا ااطف يزب ركلا كم مة هدب يف 11 هل اعمر رك نب هللادبعدلو نم ١

 ايذاكهش 1 نإ“ ىثب بااطت يحتيت الأ هلل تف ن ا را دنبع ىلإ (مصتداف اهايأ ا ءضلاب ْ

 | حيحشلااطقاس ناكو ككل نا لاف كال همكم ضقت ناديررت عاف قداس 15 نو تما ْ

 كحنو ةموص+لا ن منع هللاوباو ا اذو .نسحلا 0 هللا د ع هل لاف هلئا كرنعأ ماظل ند همظعأ ْ
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 هيورهمنب انئدج لاقىلع نب نسحلا ( ينري>أ ) هتكسأ ام لسم ناسا نم يلع هللاو لجرلا ثعبف
 | كجم يف ربت نإ مكسحلاو دياولا ن 2 تر لاق ىرسقلا ىد.لا هللا دبع نب دمحم ينثدح لاق

 هبد.صق د شنأف - أدق نايحامي اناكو همحاص ءازاب اممم دحاو لكو ة ةعمح موب يف ةفاصرلا

 حدقاف رانلا حدقي نم تنك ناف © ةنكتس ءاهزاجج ايف راثلإ اذا ©

 هلوق دشناف ربذق نيا التو

 راولايف سوقلاويب كاظ فيكف * ةراوع ىسوقامو يوه تدك دق

 كحيو هل بصمتيناكو مل لجر لاقفاقرفتف امهنيب سانلا زحح يتح ايئاوتو اذخاوتو لسم بثوف
 , «رصلأ 1 ىعحفلانت :| | نم اه # نعاشلا لاق اكل هاياو انف لا هتناو يح لحرلا نع تز زمعأ

 ريق نبأ لوق امهضقانم نش كلك قل ليم هلع مّ ةدم هءاع ايلعتسم ريق نبا ناكو

 ىردب مو ءاييجفل يئاعازت ىلا *# 0-0 نانائءات_ثالا. مك نفو

 ىرعشالواسوقس ان ايفر >فمىدل# هدودح ىلع تدقام هللاوو #

 : 1 هلوقربنق نبالو
 ينا# ءاجث عاف ىدنع تنأ * ىرعشب ماي كوبغا ا

 ءاقشلا كردل ىل تمن ك .* ذبلاب اهدنع لب راضنالا يعداي

 نع ةبوت 3 يندح لاق دعس ينأ 7 هللا دنع انثدح لاق قارولا نيسحلا نب يدع ( 9 (

 دشنيوهو يتبونموبيف نومأملا ىلعاموي تلخد لاق ىنيدملا ىنفملا زرحم نب نيسلا نع ربح نب دمع

 سوم :
 بملا قشاعا| ىلع هاولب مظعاو # بحلا يذجيوايبحلا م |رصقااث

 ركلا جيف هاقاس نمقرغيو * اريقم ناسا 2

 أءيف عنصا ل ا.يظفح تح ىلع اههداعأ م نيتبلا يدشن 7 0- نيسحاي لاعت لاق ين ري الف

 رس تيحأ لاق دإلإ هتينفف تدعو .زوهشملا ينحل اموف تعنصو تولت كتررسس تدح اناف نخل

 ينثدح لاق ىهزالا نيد 52 ) رينقنب مكحل رءشلاو رانيد لا يل سعأو هموي هيَ هيلع

 22 0 مالس نب دمم نع هيبأ نع قحسا نبدامح
 اعحو هعاحوأ ىلع يلق دازو # اع ةءاو.:مونلااواطأ :ن ءد ل

 55 هروبام اذإ نويلا قفل كوب ه-هج و:ىف غزت غأ ىلع

 املط ةيادارلا قد ,دللاو أ انيس نع 2 تارا ف ىكشلا أ

 أمطق يح تراطو نوفحلا هنم ا # 00 ىف ك1|تدسن دقف

 رصف ودب رم ا ني يذلا قيرطلايف ىلعنب ناملس يرأ وح نهر أوح ينليقلربا نب |لاقم مالسنب لاق |

 هحولا اذه عمأن اهو م بلوف ٠ 0 مونلا را اطأن م ىلع ىلهو *#. لوقت يذلاتنأ يلناقف قو

 لاق يإزيم ىلا ايراع تءحرف ىو ام نس 7 وح ىذووليو ىننبدحم نلمح متاذه لوقت جمسلا

 لاق ىلفونلادمم نب ىلع ينثدح لاق يند'و م ل نيسحلا نبدحم ( يفريخأ ) سادالا ن ناجي
 0 م م ل ل أ أآآ---22222272ج بح



 ( م0
 ,تحسستتتتتغت[ت(ءييب ب تف ب بعل: ا ا # #:#### # حح4هبكفه-7

 انأشو تايصاقلا اياملا نأشف . © . كلام مأي ىهدلا كاوط ام اذا

 ناكو (ورمع وبا لاق ) نونملا رمد يف ةديصقلا هذه نم انايبا ٍتانلا لخدادقو ( ورمع وبا لاق )

 هم نودي ن * ضع ىلع ةراغلا نوديرفتور نم اممح ىبل هنأ ةيدادحلا ٠ نب سيق لتقم ريخ نم

 متبلط مث ينومترسأ ولهللاو عيا اأو ترس اتا اذإ ينم مكمفني امو لاقف رساتسسا هل اولاق ةىغ

 ندم را ١ ىلع ره .كاتفدشا مال رماتسا هل اهوااقف .اه وة طعاإم ءامذح ءايرجازنع يم وق نم يف

 لوقيو زجيرب وهو لتق يح مولئاقو كاذ

 هيلاق ءافصلا دعا مهلكو « هيلاوم هعاغ يذلا انا

 هيلاغ بوني توملا اذا انا « هيلانال مسقي ملكو

 هءلاص يفا نايتفلا لع دق * هيلاع هلقسأاطات#

 « هللاوع تءقرديدحلا اذإ *

 وهولظ يف مانف تافأف اهجوز مينو ىلعا وراغأف ملص لع ةارعأ لإ شدح ناك هلا لع

 لتق يتح مهلتاش وهو زحنرب لزب ملف مهلئاقف هودج وف هوحرتاف بلطلا ىشخال
7 »© 

 لاحلا ن ملاح يف كتثح تدك نا * 2 :لكال مْ يناموط

 ىلإ ىلع هم مراح ن رج الو 3 مكتنايخ هيف ىذلا 00

 ىلا تييلطاامت :لذيلا ىسمأو ه هب شيعأ ا ىلإ ينيغوسف

 *  لاجاو ناسحاب ىنيلوت 1 # ىتاتاق تنك نا ىنات لح

 هنآ قحسا رك دو: ةبابنب رمح نعبرصنبلاب لهر تفيقح ءاروخ "نب ديؤلل ءانعلاو يثق ننال رععلا

 هتقيرط رك ذب مو ماس
 م ةيسلو ريذق نب 00 زج

 ةلودلاءارعش نم ف 0-1 مع انباو رم ينبب نزام ينزاملا ربذق نب دم نب مكحلا وه

 باتكن م تخسن جرفلا وبأ (لاق)لسم هبلغ مث ةدميراصنالا دياولان 31 يحاهي ناكو ةيمشاطا
 ال لاق روهح نب روصنم يندح لاق دعت نع و دج هل كرش وك نت داع ن 0 ىدح

 هل م نب املسم ءادذ هبال هيلع طش نأ ذل لكم هت كلا ربا نباو ديلولا نب 5 يحام

 م كناسل هلع تثءب دقو رعشلا دومع ىف لحرلا اذه قوف سان انلا دنع كنا لح نا اما لاقف

 هلو كلن دج ند يدلو احم انا ناش هلل كام هكلش نئاماو,هتعواك نااعاف هنع تكس
 لاق مث ةعاس لجرلا قرطأف هايإ انتيافك ىف هتاوعد ضب لحي نبأ هلانت ار كيو اهوعدب تاوعذ

 « ' ءاعدب هءايغ تيتا ا # بلاغم مذللاو رينق نبا بلغ

 ءايالا ةوعدب هوقتا يت د #* هعذلو ءاحطاب فذدَقي لازام

 لاق دعب هري> فرعتو كناس 0 تالا تخ لم ين» غابيأ رين نبا ناكران ل اا

 0 تي 2 2 ا يي ل يي 2 يي
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 عباصالا د يمل 0 دق م صضخعو دب احمل ىزثاع 0 د

 و انأ يذلا 9 لع نرخ تاق تمص نا

 عماوج 0 يش قرط مم »+ تقدهال ليم ةعنراب هع

 نب عفاود ن : هو يلفسلا ةناواد # م 1 يِتَ> > يلا نيب ت تاذخامو

 عقاو.ن نبيلاو نيبلا عوفو راذ> * اصعنم نيقشنيب يدا'وف ناك

 ,قاسلا ن عيرعمو#

 3 ا ا ل ل
 ىئى

 - نا هك م ١ داد مد كك

 «ب ىلحأ 5 حار 5 ةريع ناطش اهانعو تااقف . يل

 مان هلل ام ضرالا هن ا 0 ند وهاس ىردب هللات | ا تاقف

 عمادملا 90 0 انعماو 0 و ماثالاا من رعد

 ةعامج ارضي و اه بدي:ساف ةديصقلا هذه هللا دع نب 0 تأ 0 د ور وأ لاق

 هذه قاح هإف اهات ا ا>دو أ مي ًادحاو 2 ف قى ديزي نأ مكلم ردق ن 5 تااقف ءارعشلا نم

 مسي سنايو 00 3 0 اضن ندك 0 - 7 3 * كلذ 00 يتدخل رده 8

 0 الاد 01 مايالا تا ناق

 أ عجم ا نمأيالف

 1 0 1 >١ نم تادبو

 ايداع 0 ىخذرو ع 8

2 10 . 

 ايداسو نوريضضحي مه قراوط

 اناوملا نيعرادلا ةاكلا قاسأ جرب 0

 ايضاقف ةارلا يف احيرت_سمالو #* كلام ما 1 الح 0 الف

 انعان يل اًدعناف ىللامالا فو رص

 ايداؤف ماه<ساو 3 تاكا كلام مأ مأ نم تامأ يذلا نإ

 ايدانم نيل 0 3 عذب #3 ةيدغ يمدد ايام تداف

 * اسائتم ف 0 0 00 - لبد 0 تراظن

 ال ىري نيتقرلا تاذب فلل #6 سماع 0 تاقو

 ايقالتالنأ حورلايداو لفسأب * اوقراف ةيشع يش تنقءا دقو
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 عزاج تنا ثان عن نأ كدا

 اهرادبرق يف نا ولت ب رتقا دق

 ة كررت ىف اروع دفو

 اهل تءىدصه اءءن اقلت ناف

 0 رو ينيعإ كف ىنطو

 اسو ىنيب رسسلا يف اهل تاقو
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 موف رصناو هومزه ىح هولتاقو هل اونثث هموق نء ةعامج يف ريطايض ىنب يريشقلا سيرضلا نع ٍ

 كلذ يف ةيدادللا نب سيق لاقف مهاومأ نم 'يثب زغب '
 ادعاص قا رفلا ىلإ |نلجتر ننمسعلاىدا# كلام ءابقاو نشف 0 ىدف

 ادرا وحصن ادو نم ردكلا اطق مناك سيرضلا موق ينأ ةادغ

 ادرطأ كلذ موي امالغ يمحأو * ابلاغ مرك أ ناك ًاعج رأي
 ادعاولا نيلتحي فافح ضربو * انقلاو 2 وهاب مهانيمر

 مط لاش هعازذ 35 ناعب دو ل هموق قع لوم آسف ةعا زذ> تملاخ الو ورم ونأ لاق

 مهحدعلاقو هيلا ايفل هوواف دلاخ نب ورمع نب يدع

 دلاخ نب ور# لا هوه الار * درطم عيل> نعا ريخ هللا زج

 دوازملا تبا ويزعلل يف هتمهو #2 كا قيدصلاو زغب نكسه

 دهاسم ىلمي نيخ ديدع ؟ اوس ه ينناف رايدلا تاصرعب مكبلع

 دهادهلا عجسك احلا روب # اوت :ءأ ام اذإ ! تح وكذو الأ

 ىةفاإحل لَو يضخملاب انأ الف *. اهالك نان زاملا ىلع يف شا

 دحام عورأ لك نم اهئاناو # اهزع لع ورعتبدج دقو

 دعاوسلا رش :ماهلا ليقم سي « العلا ممسك عورلا موبتيلاص

 دراحلا ريغ رصنلاو معو « يريشع لجو 00

 قرح لاو راكب ن ريب ل انثدح لاق ءالعلا ينأ 0-0 يعلو ىش وطلا ناماس ن ا ) ىربخأ )

 ناوأناك املف ىرسأ مهنم رساو اومزهف 'يثب اهنم اورفظي رف ةماعلا سد زخ نأ يمي
 موفو ءافلخلا ىلإ امي ج اودفت مهموق مهءاتبيل مرحلا رهشالا يف كم نإ ع رسأ نه مهجر رخأ جحلا
 لفؤت ن ىدع مهب رش مه هوق رحيل ةريظح يف مهواعحو مهولمحو مهوجر ا ةيدادا نب نم

 ه>دع سيق لافف مهقتعأ و موعاتباف هب اوراحتساف

 لفوت نب ىدعاب يدع اي الأ د ينك لوكلاو ايدع توعد

 لكملا ريسالا ىدعاب الأ + عزاؤشبءاياتملاو يدع كاوعف
 لي لكى ديم است وغابت ها د اذإ نيفسابىرجي رحبلا ف

 قلما قب زر اثم كوه ماض ف« امري م واعشلل باحضأ تك رادب

 لهنم مرك | هللا تيب جاجحل * .ةياعس نيرعشملا نيد كسلا

 ةعاز> نهنوطلب تناكو ىعازخلا سيؤذتنب كلام 37 ةيدادخلا نب س.ق ناكو وز« وأ لاق
 موفلَخ قراوبلا اوأر قيرطلا ض.بب اوناك اذإ يتحاوبدجا مهمال ماشلاو ربص٠ ىلإ نيلاج اوجرخ
 ىلإ ريثك سان ىف ةانم دبع نب ورم عجرف هترانغو رطملاو ثيغلا ةرث ك مل رك ذ نم مهكرداو
 نب سبق لاقذ ١ ىضُش تؤذإ تنب مأ اهءسأو كالامم | هّتحا هعمو بيؤذ نب ةصيبق مدشو مماطوأ

 ١ وديك ديلا ءانغلا امف يت وا ديصقلا هده ةيداقحلا
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 اولدقُذ رطايض ين ن« موقبو ءاقنعلا ودب مط لاقي مهنم نطبب اوعق ةزاف د نم رمح مهو ةعازذ>

 كلدب رذش قو ا ل لاقف ناشدغو ا ًادبع مم

 ماظعلا ىدحإ :اةئءلاونبتقالف * يع نم بصخلاب انيقثلا ةاذغ
 عاملا روانا رؤس ناشيغو * ةمرفاو اد عيار 01
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 مناهل باجي له 0 * مهحامركتةرطأ اموقرخافت
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 نإ سيق لاقف :سارف ينو ةعازذ.يق اوباصاام..هنع لدممو نيدق ىلا ناو مهاوافز 0
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 دامح اهعنص ةعونصم اهنا معزب مهريغو نييفوكلا انبا كأ ةياور نغ تاسآلا دهر روض طلاق

 را *# ادح 0 نيب ديلوتااو هلصوق اهانا هرمنا هب الو ءايأ ف يرملا لا هيوارلا
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 هيك 5 يَ 2 1 0 ف نيعجار اوذرصنامن ايرو رةبامط لاقي موهعم نيتأ ماو يرضتلا ةمبرضلا

 باغ. نم ًاييصن هيف لمح وةعم ناك نم لكيف 3 ماو ىس 9 هدر ربأمقو تنافاينلفل - رعص

 ىب لعنز 0000 5 موثهقرثو همو#ث نم اهنع
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 ردعل ن , حولملا وثب م 1 تلم اننا واضاف ل
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 احقوو تالعتم ادر> نادل> و #* هيأ نطب نم ليلا انيلح ني

 احيطب اهل فانك .١ نمنزواجو ان ةفحح وأرع نزواح دق ندء.صاف

 احولملا مب ىلا ءا روحا 0 »+ أمدعإ ةعا : رزخ يراطيط ن ٠ طقلت

 ا 0 اماتيأو < *

 ًاعذم ع أ رفصلا رع د 00 00 كناق +

 ١ نزأ وه 2و و4 ىلع 0 هموق ةيدادحلا نإ سا 0 ريا رطاض قى نزاوه ل

 بالك نم اناس 00 1س اعود ديزل ريشف ىن نمد ا لتقوالامو ايس تامل

 لوقبي وو فّرصلا مت يسد مهاد ءأ قات ساو افولخ

 ايام للا ملك

 توا ا اذا يعاز 0

 00 يف 1 انعرف

 أسماعو 5 ديز اا اناتق

 مودلو ىدمم موقلا لبان انباو

 مهتامد نه مهضرأ انيقس ةادغ

 ةراغب .كاذ لبق“ انالك ائعرو

 صاع نب 35 ءانفأ تءلع دقل

 انقلاو نضل يون روم الب انك
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 ادن بوثملا 5 ىلا 50

 احشونو هدر , اهف لبرست

 ارسم ضرالا ساو فأ هدي 5

 احوسمو اه اندصقا ةورعو

 ا ل وأ اولش نيكس

 اتضو سمالاب 0 امو

 احرق كراملا يف ادالج انةسف
 احزحزمملا حشاكلا دوذن انأب
 احكنم لئابقلا ءاتفات بيصن

 2 سدف لاَ داوح هل سرف ىلع صاع احو نسي تمزوف اولتتقاف ةعازذ مهلا تجرأ ماه

 كلذ يف ةيدادخلا

 برالا نبااي كلفن تسدقل

 ًاظهاب ك نأ مهتلح وا

 الملا لها ةعازذ برح

 نودئاذلاو تبا أوعناملامه

 هدس اوفنو اهرجح |أوفن

 بوص دق العم مههشجو

 فضشلل موقس ذأ ءسعلا نم

 060 لهاو ءابثلا لهاو

 نقلا ضرب اضع ةلاح



 م ةيدفلو ةيدادحلا َُ سيق ر 0 1-0

 ذك ورم 7 1 ل ف لولس نب ةيشدح نإ اص نب رطارضنإ كيدع لإ ور< نب دقنم نب سدق وها

 نبافن رطغلا ةنراحنب ءاهسلا ا وهو صاع ن ءا هن وهو ورد ةعا زذ>وهو هراحن ةعربر
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 0 امدقتم هسسأ ىغم دقو ىنيدر لاشو ءادر وهو دزالانب نزامنب ةيلعت نب قار طبلا سقلا "ييرما

 ون مط لات م حم هلك نم مكر منم نإ ناليعنب سقنب ةفص> نب برام ن 00 يهودمأ ةيدادحلاو

 0 ًاوظاكعق ومب ةعارد هملد اهلك 6 امص اماجيش كتاف ناكوةله 1[: ارغشا نم ضاش داذح

 ( جرفلا 1 لاق ) هيلع رجا رف ةريرجم للاطن الو هل ةرير> لمتحم الف هايإ اهعاح يا ىلع

 وهو سماغ نب ءامقي زم ا وؤر# نب ةعا رد 0 ل يا ادشلا هر تاك 3 4 هريخ تحس

 ريش ونب مط لاقي مهتم موق ًايعسو كلذ يف الوق م ان حا نبل 0 رح نتءامملا ءاما

 مهم ل م مهلعراغأو هم وق نماك اهو برعلا نم نا 5 طعمش لولس نب ةيشيح نإ

 مف سد 5 عم هعلض ناكو اديس ناك هموق نم لدحر هقحاف مطاوما قاتساو شع نباهل لاقي الحر

 يموقلو ىل ناك ام امأ لاف هقاتساام درب نا هيلع مدقأف قر نبا هل لاقي عللا نم هياع ىرج ١

 موسو ةمهس درف هيف ىل ةليح الف كيلاءصلا هذه يدبا هتروتعاام امأو هيف كمسق ترررا دقف |

 كلذيف لاقو هيريشع

 براقالا دعترثك !ام هللاعم © قرح نبا مهسا الوا مقاف

 تتار ريغ | مك قاب ءوذإ * 1 ناوعفرب مع نأ مك

 بئاوغلايف ار عَ > مالا ن 20 رع نبع لع يلدكالا أو

 صاع نب ورهءنب ادا نب مف نب كلامو ا ن.لالهنب 3 100 وأ لاقو
 ا
 يبو ةعصعص نا صاع نإ ةعمر نإ صاع نإ ورم“ ىقلف اهدالب يف نر | وه ىلع سدقلا ءعاضإ نا |

 ةدربوبا لتقو رول وذو صاعونب كم ربساف اديدشالاتو اولد نزاوهنب ركب نإ ةبواعم نإ رمد ٌْ

 نب كايا تل ةردعص نوم صاع يغب ند ةودسل ىو نيعاشلا ريهز ن شادذ ع ريهز نب نسل

 دب
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